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A MAGYAR HONVÉDSÉG 
LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK TÖRTÉNETE 

I. 1945 – 1949 – anyagi ellátás 

Absztrakt 
A szerzők egy nagyobb kutatási téma – A Magyar Honvédség logisz-
tikai rendszerének története – első fejezetét adják közre. Az első fe-
jezet a hadsereg anyagi rendszerének kialakulását, fejlődését, majd 
teljes átalakulását mutatja be 1945-től, a Honvédség megalakulásától 
1949-ig, a szovjet típusú hadsereg-szervezetre történő áttérésig. 
Kulcsszavak: anyagi csoport, anyagellátás, anyagi csoportfőnökség, 
hadfelszerelés, hadbiztos. 

Abstract 
The authors present the first chapter of a major research topic - the 
history of the logistics system of the Hungarian Defence Forces. This 
chapter introduces the formation, the development and the complete 
transformation of the army's materiel system from 1945 (the formation 
of the Defence Forces) to 1949 (the conversion to the Soviet-type 
organization of the army). 
Keywords: materiel group, materiel supply, materiel supply direc-
torate, military equipment, supply commissary 

Bevezetés 

Az anyagi ellátás, anyagi-technikai biztosítás, logisztika fogalmak 
gyakorlatilag hasonló tevékenységeket takarnak. Az adott korban, a 
tudományos megközelítésnek megfelelően változott a biztosítá-
si/támogatási folyamat megnevezése, de a tartalom lényege és célja 
szinte állandó maradt. A cél mindig az volt és most is az, hogy a fel-
adatot ellátó katona kapjon meg minden eszközt és anyagot, kellő 
időben és helyen, amely a kitűzött célok eléréséhez szükséges. 
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Tanulmányunk célja e tevékenység történeti fejlődésének a bemu-
tatása 1945-től napjainkig terjedő időszakban. Bemutatjuk a szerve-
zetek változásait, a feladatok véghajtásának fejlődését. Nagy hang-
súlyt fektetünk a különböző szakterületek kapcsolatára, együttműkö-
désére. Részletesen foglakozunk az integrációs kísérletekkel, majd a 
végrehajtott integráció megvalósulásával. 

Végső célunk, hogy az elmúlt, több mint 70 év történéseiből mára 
is érvényes következtetéseket vonjunk le, összegezzük a logisztika 
fejlődésének tapasztalatait. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megválasztotta Magyarország új 
kormányát Debrecenben 1944. december 22-én. A kormány decem-
ber 28-án hadat üzent Németországnak. A Moszkvában 1945. január 
20-án megkötött fegyverszüneti egyezményben a kormány kötelezte 
magát arra, hogy a fasiszták elleni harcra nyolc hadosztályt állít fel. 
Ezen események aktuálissá tették az új hadsereg megszervezését. 

A kialakult helyzetben a hadseregszervezés nem volt egyszerű fel-
adat. Mind az üzemek, gyárak, mind a polgári és katonai raktárak 
súlyos károkat szenvedtek a földi és légitámadások, hadműveletek 
következtében, továbbá az erőszakos német kiürítés és rombolás 
miatt. 

A hadsereg anyagi megalapozásának munkái nagyobb lendületet 
akkor kaptak, amikor az 1945. január 19-i szervezési intézkedés alap-
ján megalakult a Honvédelmi Minisztérium és anyagi csoportja, az 
alábbi alárendeltekkel: 

a./  hadbiztosi alcsoport (költségvetési, ruházati és élelmezési 
ügyek); 

b./ hadmérnöki alcsoport (hadiipar, fegyver, lőszer, gépkocsi és 
üzemanyag ügyek); 

c./ orvosi alcsoport (egészségügy, állategészségügy); 
d./ egyéb anyagi alcsoport (vonat-, műszaki-, híradóanyag és 

irodafelszerelés).1 

Az 1945. január 31-én kiadott rendelet változatlanul hagyta a 7 ka-
tonai körzetet (Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Sze-
ged, Debrecen, Miskolc), ezen belül az ellátás szervezetét, rendsze-
                                                           
1  Dr. Móricz Lajos, dr. Ligeti Rudolf: A Magyar Honvédség Vezérkarának előtörté-

nete. Honvédelem, 1984/7. szám.  
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rét, a területi raktárak hálózatát. Május hónapban befejeződött az első 
alapvető hátországi ellátó intézmények létrehozása, amelyek a kö-
vetkezők voltak: 

- Élelmezőraktár; 
- Ruharaktár; 
- Ágyraktár; 
- Kerületi gépkocsijavító műhely; 
- Egészségügyi anyagraktár; 
- Állategészségügyi anyagraktár; 
- Központi Átvételi Bizottság.2 

Az új magyar hadsereg egyik problémája volt a szállítás. A hábo-
rúban eltűnt vagy megsemmisült a Magyar Királyi honvédség majd-
nem teljes gépjármű állománya. A HM 3/b. osztály és alárendeltsé-
gébe tartozó HM Gépkocsi osztag (később szertár) első feladata az 
ország területén maradt, a régi honvédség tulajdonát képező gépjár-
művek begyűjtése, majd ezek üzembe helyezése volt. A szertár első 
parancsnoka Oltay Károly alezredes volt.3 

A begyűjtést két gyűjtőállomásra szervezték, egy budai és egy 
pesti állomásra. A budapesti gyűjtésen túl is történtek intézkedések. 
1945 januárjában, majd márciusban a honvédelmi miniszter, február 
19-én a Miniszterelnökség 222/1945. sz. rk. körrendeletben intézke-
dett, hogy a megyék közigazgatása szervezze meg a „katonai fegy-
ver, lőszer… gépkocsi-anyag, országos jármű… stb. gyűjtését.”4 

A januári miniszteri rendelet alapján 1945. február 27-én az anyagi 
csoportfőnök az alábbi intézkedést adta ki: 
„1. A Honvédség gépjárműveinek kiadása rövid időn belül várható, 
ezért az alakulatok gépjárműanyaggal, üzemanyaggal, gépjármű 
szakszerelővel való ellátásának megalapozására 1. sz. mellékletként 

                                                           
2  Nagy – Dr. Pisztrai – Tóth – Dr. Zimonyi: A Magyar Katonai Ellátó (Hadtáp) 

Szolgálat története. Zrínyi Katonai kiadó és MN Hadtápfőnökség, Budapest, 
1984. – 557. oldal. 

3  Bemutatom az alakulatot. Honvéd Altiszti folyóirat.  
www. honvedelem.hu/ekonyvtar.zrinyimedia.hu 

4  Varga Ádám: A páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök második világháború 
utáni fejlődéstörténete. A magyar harc- és gépjárműfejlesztések története. A 
Magyar Honvédség Páncélos- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség kiad-
vány, 2005. – 289. oldal. 
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kiadott „Munkaterv” ütemenkénti végrehajtását rendelem el. (A mel-
léklet nincs az irat mellett.) 
A ker. P-ságok a részlet intézkedések kiadásáig és a munkatervek 
területre vonatkozó részét saját hatáskörükben a lehetőségekhez ké-
pest hajtsák végre, vagy legalább a későbbi végrehajtáshoz szüksé-
ges előkészíteseket tegyék meg. 
2. A ker. P-ságok feltétlenül gondoskodjanak arról, hogy a gépjármű-
vek átvételéhez mielőbb megfelelő számú gépjárművezető és javítás-
ra alkalmas katonai és polgári javítóműhelyek rendelkezésre álljanak. 
Különösen felhívom a figyelmet a következő honvédségi szervek épü-
leteinek a lehetőség szerinti, mielőbbi karbahelyezésére: 
Mátyásföldi-honv. gk. szertár, Hajmáskértábor-i honv. gk. jav. műh., 
Bp-i 101. gk. tanezred (Zách u.), Bp-i honv. közp. gk. tároló (Pong-
rácz út) és a honv. hdt. ker. gk. jav. műhelyek, valamint az összes 
honvédségi garázsok. 
3. A ker. P-ságok elhagyott magyar és német katonai és polgári gép-
járműveket – még szétszedett és roncs állapotban is, valamint ilyenek 
alkatrészeit gyűjtsék és helyezzék azokat biztonságba. A katonai 
(magyar és német) gépjárműveket haladéktalanul jelentsék be a HM-
be, mert azokat át kell adni az Ellenőrző Bizottságnak. 
4. A ker. P-ságok kutassák fel és gyűjtsék össze a területükön talál-
ható, a régi honvédségnél használatban volt gépjármű anyagi nyom-
tatványokat, gépjármű szakutasításokat, ag. gazd-i utasításokat, HK-
kat, gjmű. szolg-ra vonatkozó HM, Hdt., ker. rendeleteket, tansegéd-
leteket (oktató falitáblák, metszetek).5 

Az Anyagi csoport szervezetét egy 1945. március 8-án kelt rendel-
kezés módosította. Az Anyagi csoport a katonai főnök alárendeltsé-
gébe került. 

 Az Anyagi csoport vezetőjének 1. helyettese alá tartozott a fegy-
verzeti, lőszer- és optikai anyag; a műszaki és közlekedési anyag; a 
vonat, ló, állategészségügyi és egészségügyi anyag. 

Az Anyagi csoport vezetőjének 2. helyettese ügykörébe a költség-
vetési, illetmény, ruházati, felszerelési, élelmezési, nyugellátási, elhe-
lyezési és építési ügyek tartoztak.6 

A jóváhagyott szervezési intézkedéseknek megfelelően az új had-
                                                           
5  HL MN KGY-A/II/b – 44. A Magyar Néphadsereg Páncélos- és 

Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség története. I. fejezet, 1. számú melléklet. 
6  Markó György: A Honvédelmi Minisztérium szervezete 1945 – 1956. Argumen-

tum, 2011. – 14. oldal. 
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osztályok hadrendjében az anyagi szolgálat felépítése, az ellátás 
rendszere a háború előttihez képest alig változott.  

Az új hadsereg szervezésénél - számolva a személyi állomány fel-
töltésénél, a fegyverzeti és más hadianyag-ellátásban meglévő ne-
hézségekkel -, kissé háttérbe szorítva a korszerű szervezési elveket, 
viszonylag szerény hadrendet alakítottak ki. Ennek megfelelően a 
következő fegyverzet szerepelt a hadosztályok állománytáblájában: 

- puska 5 280 db 
- géppisztoly 3 469 db 
- pisztoly 1 481 db 
- golyószóró 355 db 
- géppuska 108 db 
- könnyű aknavető 36 db 
- nehéz aknavető 24 db 
- páncéltörő ágyú 24 db 
- tábori löveg 24 db 
- légvédelmi ágyú 6 db 

A nem kis feladatot jelentő fegyver-előteremtésre kifejtett erőfeszí-
tések többirányúak voltak.7 

A megalakuló kerületi parancsnokságok, bevonulási központok, a 
szervezendő csapatok feladatai között megszabták a körzetükben 
lévő tanyákon, falvakban, városokban, az elhagyott katonai objektu-
mokban felkutatni és begyűjteni a hadi és hadfelszerelési anyagokat, 
mindenekelőtt a fegyvereket és lőszereket. 

A végzett munkáról számol be a 7. kerület parancsnoka 1945. ápri-
lis 6-i helyzetjelentésében: "A fegyverzet gyűjtése folyamatban van. A 
már kijavított fegyvereket a hadosztály alakulatainak adatták át. Sok, 
rossz állapotban lévő fegyverzet kerül elő. Ezeket a fegyvermesteri 
műhelyekben javítják."8 

A Magyar Honvédség 20 féle magyar és német eredetű lövész-
fegyvert és 15 féle tüzérségi eszközt használt. A lövészfegyverekhez 

                                                           
7  Dr. Csabai Károly, dr. Móricz Lajos: Tények és adatok az 1945. és 1955. közötti 

évek magyar hadtörténetéhez. Hadtudomány, 1991/2. szám. 
8  Nagy – dr. Pisztrai – Tóth – dr. Zimonyi: i. m. 
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325 fajta lőszer volt rendszeresítve. Ezért a begyűjtött fegyverek és 
lőszerek nagyon sokfélék voltak, nehezítve a csapatok ellátását.9 

1945. március folyamán jelentős megrendeléseket adtak a fegyver- 
és lőszergyártással foglalkozó gyárak részére; a MÁVAG, GAMMA, 
MOM, DANUVIA, a Csepelen lévő gyárak kaptak feladatokat 132 db 
különböző löveg, 30 db lövegirányzék, 350 db tájoló és 350 távcső 
biztosítására. A háború végéig azonban gyártás nem volt, mivel az 
üzemek nem tudtak működni a háborús rombolások miatt.10 

A fegyverzet begyűjtéssel történő biztosítása nem eredményezhe-
tett teljes megoldást. Ezért a kormány a Szovjetunióhoz fordult segít-
ségért. A szovjet kormányhoz 1945. február 4-én intézett kérésben az 
alábbiak olvashatók: "Miután a magyar hadiipar csak hónapok múlva 
képes a felállítandó honvédséget fegyverzettel és lőszerrel ellátni, 
kéri a kormány a Szovjet Kormányt, hogy az első négy hadosztály 
felszereléséhez szükséges fegyverzeti és ruházati felszerelést, gép-
kocsi és vonatanyagot, lovakat, továbbá két hadtest részére legszük-
ségesebb repülő anyagokat rendelkezésére bocsátani szíveskedjék. 
Tisztelettel közli a kormány, hogy egyidejűleg intézkedett az ipar hely-
reállítására, továbbá arra vonatkozólag, hogy az országban minden-
nemű, a hadsereg felállításához szükséges anyag, illetve hadfelsze-
relési cikk és felszerelés összegyűjtessék."11 

A kormány által kért első anyagi szükséglet jegyzéke többek között 
a következő tételeket tartalmazta: 

- gyalogsági fegyver (+optikai anyag és lőszer) 73 500 db 
- ágyú és tarack 980 db 
- aknavető 650 db 
- harckocsi 300 db 
- tüzérségi vontató 640 db 

Más forrásban ezen adatok a következők: "Az átiratban négy kor-
szerűen felszerelt hadosztályhoz kértek embert és felszerelést, egye-
bek között 15 ezer lovat, 650 db különböző űrméretű aknavetőt, 110 
db légvédelmi eszközt, 400 db páncéltörő ágyút, 470 db tarackot, 140 

                                                           
9  Baranyi József: A Magyar Néphadsereg fegyverzeti eszközeinek technikai fejlő-

dése (színvonala) 1945 – 1980 között. Kézirat, a szerző birtokában. 
10  HL MN – KGY A II/B – 32/a. Összefoglaló a fegyverzeti szolgálat fejlődéséről és 

tevékenységéről az 1945. januártól 1949. 8. 1-ig terjedő időszakban.    
11  Nagy – dr. Pisztrai – Tóth – dr. Zimonyi: i. m. – 559. oldal 
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db harckocsit, 1100 db személygépkocsit, 3380 db tehergépkocsit, 
173 db repülőgépet és 100 ezer főre elegendő ruházatot és más 
szükséges eszközöket." 12 

A hadsereg felszerelését a kormányszintű tárgyalások eredménye-
ként erre a célra megalakult szovjet-magyar katonai bizottság gyorsí-
totta meg. 

1945. március 16-án kezdték meg a magyar és német fegyverek 
átvételét a kőbányai vasúti pályaudvaron települt szovjet zsákmány-
raktárból. Az átvétellel egyidőben gondoskodtak azok javításáról is, 
így a puskák, golyószórók, géppuskák javítására az óragyár Angol 
utcai üzemét jelölték ki, a lövegeket a szovjet tábori tüzérségi javító-
műhely hozta rendbe Budán. Nemsokára bekapcsolódott a javítási 
munkákba a Danuvia Fegyver- és Lőszergyár is.13 

A honvéd kerületi parancsnokságok is hoztak létre fegyver- és tü-
zérjavító műhelyeket, legelsőként az 1. kerületi parancsnokságé a 
Timót utcai 6. szám alatti régi tüzérszertárban kezdte meg munká-
ját.14 

Az így átvett és kijavított fegyverekkel március-áprilisban történt 
meg a 6. és 1. hadosztályok ellátása. Március 23-án a 6. hadosztály 
az alábbi fegyvereket kapta: 363 db magyar és 3037 db német puska, 
125 db magyar és 32 db német golyószóró, 46 db magyar géppuska, 
15 db magyar 120 mm-es aknavető, 4 db magyar és 32 db német 81 
mm-es aknavető, 10 db 76 mm-es német páncéltörő ágyú. Április 9-
én az 1. hadosztály a következő fegyvereket kapta: 4736 db puska, 
274 db golyószóró, 5 db 10,5 cm-es tábori löveg, 36 db 81 mm-es 
aknavető, 9 db 120 mm-es aknavető.15 

Az átvett fegyverzet ellenére a 6. hadosztálynál március végén az 
elrendelt anyagok 60 százaléka még hiányzott. Tüzérségi lövegek 
nem érkeztek, az aknavetőket és páncéltörő ágyúkat pedig irányzék 
és lőszer nélkül kapták. Műszaki és híradó anyagot nem szállítottak, 
gépkocsi pedig csak néhány volt. 

                                                           
12  Szántó Mihály: Néphadseregünk megszervezése – szakirodalmunkban. Honvé-

delem, 1984/4. szám 
13  HL MN – KGY A II/F – 3: Az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség közvetlen alá-

rendeltjeinek történeti összefoglalása. 
14  Nagy – dr. Pisztrai – Tóth – dr. Zimonyi: i. m. 
15  Mucs Sándor – Zágoni Ernő: A Magyar Néphadsereg története. Zrínyi Katonai 

Kiadó, Budapest, 1984. 
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Az 1. hadosztálynál április 23-án többek között a fegyverek közül 
hiányzott még 3440 géppisztoly, 79 golyószóró, 14 géppuska, 15 ne-
héz aknavető, 5 páncéltörő ágyú, 18 tüzérségi löveg, 6 légvédelmi 
ágyú. A hadosztály a rendszeresített gépkocsi szállítótér 10 százalé-
kával sem rendelkezett.16 

A feltöltés negyedik forrása volt a különböző alakulatok és fegyve-
res csoportok (például Budai Önkéntes Ezred, partizánok stb.) által 
hozott fegyverek. Azonban ez sem volt jelentős, például a Budai Ön-
kéntes Ezredtől 254 db puskát, 13 géppisztolyt, 2 db golyószórót és 
80 pisztolyt vettek át. 

Április 16-án fejeződött be a kijavított fegyverek utolsó tételeinek 
átadása. A javítási munka azonban anyaghiány miatt nem járt teljes 
sikerrel, például az aknavetők és lövegek egy részénél az irányzéko-
kat csak később tudták pótolni. 

A csapatok lőszerellátására megalakultak a hadosztály lőszerkeze-
lő oszlopok, felkészültek a lőszerek fogadására.17 

A csapatok fegyverrel és lőszerrel történő feltöltése még a 
hadműveleti területen is folytatódott. Így ír erről az egyik 
visszaemlékező: "Hoztak különféle optikai anyagokat is: távcsöveket, 
tájolókat, felderítő műszereket ... A gyalogsági fegyverek minőségi 
javítása érdekében megtörtént a hadosztályoknál lévő Mauser 
rendszerű puskák és golyószórók kicserélése peremes lőszerhez 
való fegyverekre. A csapatok fegyvereikhez megfelelő lőszerellátást 
kaptak, megkezdődött a fegyverek belövése.”18 

A magyar hadosztályok - miközben készültek a bevetésre - elhe-
lyezési körleteikben összegyűjtötték az elhagyott fegyvereket és lő-
szereket.19 

A két hadosztály felszerelése és hadműveleti területre irányítása 
mellett fontos feladat volt a határőrizet megszervezése is. A Honvé-
delmi Minisztérium 1945. február 22-én kiadott intézkedése alapján 
kezdődött meg a határőrség megszervezése.20 Ez a feladat is sok 
                                                           
16  Dr. Balló István: Ötven éve alakult meg a Magyar (Demokratikus) honvédség. Új 

Honvédségi Szemle, 1995/6. szám. 
17  Nagy – dr. Pisztrai – Tóth – dr. Zimonyi: i. m. 
18  Nagy – dr. Pisztrai – Tóth – dr. Zimonyi: i. m. – 582. oldal 
19  Nagy László: Egy ezredév Magyarország hadtörténelméből. Magyar Honvédség 

Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, 1994. 
20  Dr. Csabai Károly, dr. Móricz Lajos: i. m. 
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gonddal járt a megfelelő fegyverzet hiánya miatt. 

"A fegyverzet és a határszolgálat ellátásához egyéb technikai ellátott-
ság tekintetében a helyzet ugyancsak siralmas volt. A 7. kerületi pa-
rancsnokság jelentéséből kitűnik, hogy fegyverzetük amellett, hogy 
hiányos, nagyon vegyes, és kéri annak az egységesítését. A 2. kerü-
leti parancsnokság 1945. júliusi jelentésében arról panaszkodik, hogy 
csupán puskával van megfelelően ellátva, pisztoly, golyószóró, gép-
pisztoly és géppuska teljesen hiányzik. A 3. kerületnél a június hó-
napban végrehajtott szemléről készült feljegyzés is azt állapítja meg, 
hogy a "fegyverzet még nincs meg mindenütt." A 7. kerületi parancs-
nokság augusztusban azt jelentette, hogy pisztolyból még mindig 
majdnem teljes a hiány, és az előírt 228 db géppisztolyból is csak 28 
db van. A fegyverzethiány a későbbiek folyamán ugyan csökkent, de 
még 1946 nyarán is puskából 1740 db, pisztolyból pedig 935 db volt a 
hiány." 21 

A háború befejezése után a hadműveleti területen lévő csapatok 
hazatértek, és megkezdődött a hadsereg létszámcsökkentése. A 
hadsereg is része lett a hatalomért folytatott harcnak. A politikai érde-
kek kezdetben nem tartották szükségesnek a hadseregfejlesztést. 

A Honvédelmi Minisztérium Budapestre költözésével az anyagi 
csoportfőnök Vörös Gyula vk. alezredes lett. Az 1945. május 30-án 
kelt szervezési rendelet a korábbiaknál már jóval kimunkáltabb szer-
vezetet ismertet. A rendelet értelmében a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozott az Elnökség, a katonai főnök, a poli-
tikai államtitkár, míg a Személyi, az Anyagi és a Hadipari felszámoló 
csoport fölé egy új elöljáró: a katonai közigazgatási főnök került. 

Az Anyagi csoport alárendeltségében volt a Hadfelszerelési alcso-
port és a Hadbiztosi alcsoport. 

A Hadfelszerelési alcsoport osztályai: Tüzér, fegyver és lőszer osz-
tály; Ló, vonat és állategészségügyi osztály; Gépjármű és üzemanyag 
osztály; Orvosi osztály. 

A Hadbiztosi alcsoport osztályai: Illetmény és ellátási osztály; 
Élelmezési osztály; Ruházati osztály; Építési osztály; Elhelyezési osz-
tály; Szociális és ellátási osztály; Számvevőségi osztály. 

A Hadiipari felszámoló csoport osztályai: Elvi osztály; Felszámolást 
                                                           
21  Mucs Sándor – Zágoni Ernő: i. m. – 119. oldal 
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végrehajtó és ellenőrző osztály; Honvéd kincstár követeléseket és 
tartozásokat felszámoló osztály.22 

Egy 1945. július 17-én kiadott szervezési rendelkezés az eddig is-
mertetettel szemben a következő változtatásokat jelentette. A katonai 
közigazgatási főnök alárendeltségében több szervezet neve némileg 
megváltozott, és több új osztály jött létre. Az Anyagi csoport aláren-
deltségében: 

 a Hadfelszerelési alcsoport osztályai: Tüzér, fegyver és lő-
szer osztály; Ló, vonat és állategészségügyi osztály; Gép-
kocsi és üzemanyag osztály (névmódosulás); Orvosi osz-
tály. 

 a Hadbiztosi alcsoport osztályai: Költségvetési osztály (új 
szervezet); Illetmény és ellátási osztály; Élelmezési osztály; 
Mező- és erdőgazdasági osztály (új szervezet); Ruházati 
osztály; Építési osztály; Elhelyezési osztály; Szociális és el-
látó osztály (névmódosulás); Számvevőségi osztály. 

 az Ipari felszámoló csoport (névmódosulás) osztályai: Elvi 
ipari felszámoló osztály (névmódosulás); Végrehajtási és el-
lenőrzési osztály (névmódosulás); Követelési és tartozási 
osztály (névmódosulás).23 Az Ipari felszámoló csoport a ka-
tonai közigazgatási főnök közvetlen alárendeltségébe került. 

A Szövetséges Ellenőrző Bizottsággal folytatott egyezkedést köve-
tően, 1945. október 30-ával új ügy- és személyzeti beosztás lépett 
életbe. 

Az Anyagi csoport alárendeltségében volt a Hadfelszerelési alcso-
port és a Hadbiztosi alcsoport. 

A Hadfelszerelési alcsoport osztályai: 
Tüzér, fegyver és lőszer osztály – a Honvédség ellátása fegy-
verzettel, optikai anyaggal, lőszerrel, lőporral és robbanó-
anyaggal. A régi Honvédség légierejének likvidálása. 
Ló, vonat és állategészségügyi osztály – a Honvédség 
lópótlása. Lófelszerelés és vonatügyek. Állategészségügy. 
Gépkocsi és üzemanyag osztály – a Honvédség gépjármű 
ügyei. A Honvédség ellátása gépjárművekkel, kerékpárokkal, 

                                                           
22  Markó: i. m. – 16 – 18. oldal. 
23  Markó: i. m. – 21. oldal. 
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ezek üzembentartásához szükséges anyagokkal. 
Orvosi osztály – a Honvédség egészségügyi szolgálatával 
kapcsolatos ügyek. 

A Hadbiztosi alcsoport osztályai: 
Költségvetési osztály – a honvédelmi tárca költségvetésével 
kapcsolatos ügyek. 
Illetmény és ellátási osztály – illetmény ügyek. Ellátásban állók 
(nyugdíjasok stb.) ügyei. Hadigondozási ügyekben összekötő a 
Népjóléti Minisztériummal. 
Élelmezési osztály – a Honvédség élelmezési ügyei. Honvéd 
kincstár kezelésében lévő gazdaságok és birtokok mező- és 
erdőgazdasági kezelése, irányítása és felügyelete. 
Ruházati osztály – a Honvédség ruházati és felszerelési ügyei. 
Építési osztály – laktanyák, lőterek, gyakorlóterek és repülőte-
rek építése, átalakítása és karbantartása. Laktanyák berende-
zése és nyilvántartása. 
Elhelyezési osztály – csapatok és intézetek elhelyezése. Ingat-
lanok vétele, elidegenítése. A beszállásolási törvénnyel kap-
csolatos ügyek intézése. Tisztek és tiszthelyettesek lakás-
ügyei. 
Szociális ellátási osztály – a honvéd tiszti, tisztviselői és tiszt-
helyettesi kar részére gyógyházak üzembentartása. Egyenru-
házati üzemek létesítése. Élelem stb. beszerzési csoportok 
fenntartása. Tényleges és nyugállományú tisztek és tiszthe-
lyettesek betegellátási ügyei. A hadigondozásnak a honvédel-
mi tárcát érintő ügyei. 
Számvevőségi osztály – a Honvédség számellenőrzésével 
kapcsolatos ügyek. A közigazgatási számvevőségi segédszol-
gálat ellátása. Hadipénztár.24 

1946. február 5-vel újabb átalakulás történt. Az Anyagi csoport 
Anyagi főcsoportfőnökséggé alakult át közvetlenül a miniszter aláren-
deltségében. Az Anyagi főcsoportfőnökség alárendeltségébe egy ön-
álló osztály és két csoport tartozott, az utóbbiak alá sorolt további 
osztályokkal. 

                                                           
24  Markó: i. m. -24 -25. oldal. 
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A főcsoportfőnökség közvetlen Anyagellenőrző osztály ügyköre: a 
hadiipar leépítésének végrehajtása, hadiüzemek leszerelése és átállí-
tása, a honvéd kincstári rendelések, külföldi megrendelések tisztázá-
sa, kincstári előlegek felszámolása, a kitelepítési költségek elszámo-
lása. 

Felszerelési csoport – Fegyver és lőszer osztály; Ló, vonat és ál-
lategészségügyi osztály; Gépkocsi és üzemanyag osztály; Orvosi 
osztály. Az egyes osztályok ügykörei: 

Fegyver és lőszer osztály – a Honvédség ellátása fegyverzet-
tel, optikai anyaggal, lőszerrel, robbanóanyaggal. 
Ló, vonat és állategészségügyi osztály – a Honvédség 
lópótlása, lófelszerelés, állategészségügy, vonatügy. 
Gépkocsi és üzemanyag osztály – a katonai alakulatok és 
szervek ellátása gépjárművekkel és az üzembentartásukhoz 
szükséges anyagokkal. 
Orvosi osztály – a Honvédség egészségügyi szolgálatának el-
látása. 
Gazdászat közigazgatási csoport – Költségvetési osztály; Il-
letmény és nyugdíj osztály; Ellátási osztály; Szociális és jóléti 
osztály; Építési és elhelyezési osztály. Az egyes osztályok 
ügykörei: 
Költségvetési osztály – a honvédelmi tárca költségvetési ügyei. 
Illetmény és nyugdíj osztály – illetmények, honvédségi ellátás-
ban állók ügyei. Hadigondozási ügyekben összeköttetés a 
Népjóléti Minisztériummal. 
Ellátási osztály – a Honvédség élelmezése, a tárca kezelésé-
ben lévő mező- és erdőgazdaságok irányítása és felügyelete, 
a Honvédség ruházattal való felszerelése. 
Szociális és jóléti osztály – honvédségi gyógyházak 
üzembentartása, tényleges és nyugállományú tisztek és tiszt-
helyettesek betegellátása, a hadigondozás honvédelmi tárcát 
érintő ügyei. 
Építési és elhelyezési osztály – laktanyák, lőterek, gyakorlóte-
rek és repülőterek építése, átalakítása, karbantartása, lakta-
nyák berendezése és nyilvántartása, az alakulatok és szervek 
elhelyezése, ingatlanok vétele, kisajátítása, beszállásolás, 
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honvédségi lakásügyek.25 

A lőszerekkel, robbanóanyagokkal való ellátást és a tárolási mun-
kákat akadályozta a lőszerraktár-hiány. A különböző gyűjtőhelyek 
nem voltak alkalmasak a lőszerekkel végzendő munkára és tárolásra. 
A szovjet hadsereg alakulatai a volt központi lőszerraktárak közül a 
magyar hatóságoknak átadták az 1. számú lőszerraktár, Csepel és a 
4. számú lőszerraktár, Törökbálint (csak a felszíni épületek) raktárak 
anyagait, őrzését, amelyet az első időben polgári őrséggel szerveztek 
meg.26 

Nem segítette elő a tervszerű távlati munkát, hogy a honvédség 
leépítése kapcsán megkezdődött vagy intenzívebbé vált a volt hon-
védségi épületek, gépek stb. értékesítése, így a volt Timót utcai Tü-
zér Szertár gép-, sin- és talpfa-anyagainak eladása a HM 421275/ép. 
elh. – 1946 és a 420206/mű. t. száll. – 1946 ügyiratok alapján. Az 
anyagok elszállítását Bálly Sándor ezredes a Fegyverzeti osztály ré-
széről 1946. június 26-án leállította.27 

Ugyanebben az időben folyt az év elején a Szovjet Hadsereg által 
a kerületi parancsnokságoknak átadott (visszaadott) volt lőszerraktá-
rak eladása a MERIDIÁN RT útján, holott már folyni kellett a honvéd-
ség fejlesztésével foglalkozó munkának, melynek eredményeként a 
honvédség részére 10 – 12 központi lőszerraktár szükségletével 
számoltak.28  

Az 1946-os évben megkezdődött a szakcsapatok, intézetek felállí-
tása. A Fegyverzeti osztály alárendeltségében a következők jöttek 
létre. 

A HM 24000/Eln. szerv. 1946. aug. 10. számú intézkedéssel a 
Fegyverzeti osztály létszáma 35 fő lett (fegyverjavító műhely nélkül). 
Megalakult: 

- a Honvéd Tüzér és Fegyver Szertár: 
Létszáma: 92 fő, 
Parancsnok: Nagy Kálmán főhadnagy, 
Telephely: Budapest, IX. Forinyák u. 2. 

                                                           
25  Markó: i. m. – 30 – 31. oldal. 
26  HL MN – KGY A II/B – 32. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálat törté-

nete. 
27  HL MN – KGY A II/B – 32. i. m. 
28  HL MN – KGY A II/B – 32. i. m. 
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- az 1. számú honvéd lőszerraktár (1946. X. 1.-el) 
Létszám: 27 fő, 
Megbízott parancsnok: Jakabffy Gyula főhadnagy.29 Ez 
volt a 4. számú központi lőszerraktár. A földalatti 
tárolóhelyek továbbra is a Vöröshadsereg felügyelete 
alatt maradtak. 

A megalakult szervezetek jelentős munkát végeztek az összegyűj-
tött fegyverek és lőszerek osztályozása, javítása, hatástalanítása és 
raktározáshoz való előkészítése területén. Példa erre a „Magyar 
Nemzet” című napilap 1947. április 29-i számában megjelent tudósí-
tás: 
„Miniszteri elismerés a tüzér- és fegyverszertár munkásainak. 
A demokratikus honvédség alakulatai közül, a felszabadulás utáni 
nehéz viszonyok között – a műszaki csapatok mellett – a tüzér- és 
fegyverszertár munkásai és vezetői BÁLLY SÁNDOR vezérőrnagy 
irányításával – fáradságot nem ismerő szorgalommal és a legna-
gyobb erőfeszítéssel szolgálták a honvédség felszerelési ügyét. Ro-
mokból és roncsokból alakították ujjá és adták át – kiképzés céljából 
a csapattesteknek a különböző felszerelési eszközöket és műszaki 
anyagokat. (Lövegek, aknavetők, szögmérők és egyéb műszerek.) Az 
átadásnál megjelent DINNYÉS LAJOS honvédelmi miniszter is, aki 
beszédben köszönte meg a szertár munkásainak, tisztjeinek és be-
osztottjainak az újjáépítés során végzett teljesítményüket és napipa-
rancsban is kifejezte legteljesebb elismerését.”30 

A csapatoknál felmerülő javítási igényeket a fegyver műmesterek 
elégítették ki a hadosztálynál, illetve a Kerületi parancsnokságoknál 
szervezett műhelyekben. Ezek a műhelyek igen kis létszámmal 
működtek, az összegyűjtött fegyverekből kitermelt vagy a régi 
készletekből megmaradt alkatrészeket használták fel a régi 
műhelyfelszerelések segítségével. 

A kezdeti helyzet után, a még mindig sok problémával küszködő 
gépjármű szolgálat feladatát némileg javult helyzetben folytatta. A 
Gépkocsi Szertár ez időben a szállítást, javítást, anyagellátást is vé-
gezte. 1947 augusztusára már műhelygépekkel is rendelkeztek.31 
Visszaköltözés után üzembe helyezték az Ezredes utcai karbantartó 
állomást. Rendezték a tárolt anyagokat, pl. az üzemanyagot külön 
                                                           
29  HL MN – KGY A II/B – 32. i. m. 
30  HL MN – KGY C277: Bálly Sándor nyá. vezérőrnagy visszaemlékezése. 
31  A „műhelygép” kifejezés feltehetőleg a forgácsoló gépektől a hegesztő apparátig min-

dent jelentett. 
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választották az egyéb gépjármű-anyagtól. A jelentések szerint a Szer-
tár teljesítő képessége nem a létszámtól, hanem az anyagbeszerzési 
és ellátási lehetőségektől függött. A havi 120 eFt-os hitelkeretből 30 
kis-, 10 közepes- és 5 nagyjavítást tudtak elvégezni. Az olajok minő-
sége miatt jellemző meghibásodás volt a csapágyolvadás. 1947 júliu-
sában említést érdemel a gépkocsi osztály javaslata „a szakszemély-
zet összpontosítása kiképzés céljából”. A gépkocsi iskola 1948. már-
cius 1-én kezdte meg működését.32 

Az első lényeges új gépjármű-beszerzések 1948. első felében rea-
lizálódtak 150 db Doolge Weapon, valamint 6 db Hudson személy-
gépkocsi beérkezésével. Ugyancsak 1948 januárjában kezdődött 
meg a nyugatra hurcolt gépjárművek hazahozatala. 

1948. június 5-én a gépkocsi iskola szervezetében már 4 db harc-
kocsi található.  

A Gépjármű Szertárnál 1948. áprilisban végrehajtott Hadbiztosi el-
lenőrzés felvetette a javítási és az anyagellátási tevékenység külön-
választásának szükségességét.  

1948 októberében a szertár ismét Mátyásföldre költözött33, és ha-
marosan hozzákezdtek a ma is álló raktárépületek felépítéséhez. Az 
intézet rendeltetése volt a beérkező új járműtípusok átvétele és csa-
patpróbája. Megszervezték a technikai kiszolgálások rendszerét, a 
teljesített kilométer alapján történő rendszeres ellenőrzést. 

1946-ban a szakfeladatok végrehajtására Budapesten – a régi bá-
zis romjain – létrehozták a Honvéd Híradó Szertárt. Feladata a kato-
nai alakulatok híradó eszközökkel való ellátása és ezek szertári 
(üzemi) javítása volt. A katonai híradás gyorsan fejlődött, egyre több 

                                                           
32  Varga Ádám: A páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök második világháború 

utáni fejlődéstörténete. A magyar harc- és gépjárműfejlesztések története. A 
Magyar Honvédség Páncélos- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség kiad-
vány, – 290. oldal. 

33  A két háború között a Magyar Királyi Honvédség gépjárművekkel, gépi harcesz-
közökkel, kerékpárokkal és üzemanyaggal való ellátását a Magyar Királyi Hon-
véd Gépkocsi Szertár végezte. 1939-re a gépkocsi-szertár tevékenységi köre 
egyre bővült. A korábbi szűk objektum nem biztosította a megnövekedett felada-
tok végrehajtását, ezért a szertár Mátyásföldre költözött át. A második világhá-
ború árnyékában, a hadsereg felszerelése érdekében a Mátyásföldön működő 
Magyar Általános Gépgyár területét és eszközeit a honvédség vette igénybe. A 
gyár katonai parancsnokot kapott, és a kapu fölé felkerült a Magyar Királyi Hon-
véd Gépkocsi Szertár felirat. – Bemutatom az alakulatot: i. m. 
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anyag és eszköz áramlott a hadseregbe. A Honvéd Híradó Szertár 
már nem tudott megfelelően működni a régi helyen és ezért az 50-es 
évek elején Gödöllőre költözött. Ebben az időszakban a tárolási lehe-
tőségek javítása érdekében raktárakat hoztak létre Pétervásárán és 
Nyíregyházán. 

A háborút követően néhány tiszt, tiszthelyettes és polgári alkalma-
zott a demokratikus hadsereg tagjaként 1945 tavaszán a Daróczi úti 
raktárban jelentkezett munkára. Feladatuk volt a raktári infrastruktúra 
lehetőségek szerinti helyreállítása, a szakmai munka megindítása 
érdekében. A létszám folyamatosan emelkedett, az alkalmilag felvet-
tekkel együtt 100 – 150 főre növekedett. Abban az időben a szerve-
zetet Ruházati Részvénytársaságnak nevezték. A legfontosabb fel-
adat a volt hadsereg anyagainak összegyűjtése volt. A nyugatra el-
hurcolt anyagokból 25 vagonnyi érkezett vissza, melyből selejtezés 
után mintegy 75% volt további felhasználásra alkalmas. A szakmai 
munka mellett a munkaidő felét a továbbiakban is a romeltakarítás 
tette ki, amely veszélyes tevékenység volt. Még 1951-ben is megsé-
rült két katona, amikor a lebombázott posztógyár alagsorában vas-
gyűjtés közben robbanás történt. 

A Ruházati Részvénytáraság 1946. október 1-ig működött. Fel-
számolása után a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési Csoport-
főnökség vette át a raktár felügyeletét, melynek a megnevezése Hon-
véd Ruházati Anyagraktár (RASZ) lett. (Más forrásban a megneve-
zés: Ruházati Anyagszertár (RASZ)).34 

A fegyverzeti anyagokkal kapcsolatos munkák szakszerű végzése 
szükségessé tette a szakember-utánpótlás rendezését. Ennek első 
lépése, hogy 1946. október 01-én 2 éves tanfolyam kezdődött fegy-
ver-, tüzér műmester és tűzszerész szakon 64 fővel (fegyvermester 
28 fő, tüzér műmester 16 fő és tűzszerész 20 fő).35 

Az 1946. november 29-én megtartott anyagi főcsoportfőnöki érte-
kezleten elvi döntés született, hogy a várható 70 000 fős létszámhoz 
viszonyítva fokozatos fejlődéssel 10 – 12 központi lőszerraktár meg-
alakítására lesz szükség. Az értekezleten döntöttek az etyeki 11. 

                                                           
34  Boros László: Budapest Daróczi úti Ruházati Raktár 90. évfordulójára (1905 – 

1995) Katonai Logisztika, 1996/1. szám. – 220. oldal. 
35  HL MN – KGY A IV/A – 2: Összefoglaló a fegyverzeti biztosítás fejlődéséről 

1945. 01. 01-jétől 1980. 12. 31-ig. 
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számú és a pusztapótharaszti 12. számú központi lőszerraktár 20 
évre történő bérbeadásáról.36 

Az 1947-es esztendő két olyan eseménnyel indult, amelyek alap-
vetően meghatározták a történések további menetét. Február 10-én 
Párizsban aláírták a magyar békeszerződést, amelynek a hadseregre 
vonatkozó előírásai értelmében Magyarországnak jogában állt egy 
70 000 fős hadsereget szervezni. Jogilag megvolt a lehetőség arra, 
hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság diktátumaitól megszabadul-
va sikerüljön az engedélyezett kereteket kitölteni. Ugyanakkor az év 
januárjában jelentették be az úgynevezett „köztársaság-ellenes ösz-
szeesküvés” leleplezését. A koalíció legnagyobb erejét adó Kisgaz-
dapárt jelentős meggyengülését, Nagy Ferenc miniszterelnök lemon-
dását eredményezte az ügy felgöngyölítése. A koncepciós ízű eljá-
rásba bevont tisztek eltávolítása a kommunisták hadseregen belüli 
pozícióit erősítette. 

Az új miniszter Dinnyés Lajos lett, aki nem sokat értett a hadsereg 
ügyeihez. A szakmai irányítás biztosítása érdekében a Honvédség 
legmagasabb katonai elöljárója a Honvédség felügyelője lett. 

Az 1947. május 6-án kiadott szervezési rendelet értelmében a 
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében működött a Hon-
védség felügyelője, akit szemlejog illetett meg a Honvédség csapatai 
felett kiképzés, fegyelem és anyagi ellátás vonatkozásban. Biztosítot-
ta a Katonai, a Kiképzési és az Anyagi csoportfőnökségek munkájá-
nak összhangját. Ezzel az átalakítással az Anyagi főcsoportfőnökség 
csoportfőnökség lett.37  

Az Anyagi főcsoportfőnökség átszervezéséről még 1947. április 2-
án külön intézkedés született. A főcsoportfőnökség az Anyagi cso-
portfőnökség elnevezést kapta, és szervezete is megváltozott. 

A Felszerelési alcsoport alárendeltségében maradt a Fegyver osz-
tály; a Ló, vonat és állategészségügyi osztály és a Gépkocsi és 
üzemanyag osztály; míg az Orvosi osztály a Honvédség felügyelőjé-
nek közvetlen alárendeltségébe lépett.  

A Gazdászat közigazgatási alcsoport osztályai: Költségvetési osz-
tály; Illetmény és nyugdíj osztály; Élelmezési osztály; Ruházati osz-
                                                           
36  HL MN – KGY A II/F – 4: Összegfoglaló az MN FVSZF-ség alárendeltségében 

tartozó lőszerraktárak történetéről. 
37  Markó: i. m. – 32 – 33. oldal. 
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tály; Építési osztály; Elhelyezési osztály. Megszűnt a Szociális és jó-
léti osztály, míg az Építési és elhelyezési osztály külön Építési osz-
tályra és Elhelyezési osztályra vált szét. Ez történt az Ellátási osztály 
esetében is: külön Élelmezési és külön Ruházati osztály jött létre. 

Csoportfőnök közvetlen maradt az Anyagellenőrző osztály.38  

A hadsereg fegyverzeti ellátása 1945. júniustól 1948-ig lényegében 
stagnált, új eszközzel való ellátás nem történt. Az alakulatok felszere-
lése csak azzal javult, hogy az átszervezésekkel járó létszámcsök-
kentések során végrehajtott anyagösszevonások minimális lehetősé-
get biztosítottak a fegyverek cseréjére. Összességében a fegyverzet 
minősége alulmaradt a kor színvonalának. 

A volt 7. számú központi lőszerraktár 1947 júliusában került a Ma-
gyar Honvédség felügyelete alá, miután Devecser község elöljárósá-
ga értesítette a Honvédelmi Minisztériumot, hogy a „megszálló orosz 
csapatok a raktárt kiürítették”, és a birtokba vételre intézkedést kért. 
A HM részéről intézkedés történt a pécsi 2. Kerület Parancsnokság 
felé, hogy az őrzésről gondosodjon. Itt alakult meg 1949. év folyamán 
a második lőszerraktár.39 

Magyarország a békeszerződés III. rész 12. cikke (katonai és lég-
ügyi rendelkezések) szerint 65 000 főnyi szárazföldi hadsereget és 
5 000 főnyi (90 repülőgéppel rendelkező) légi haderőt tarthatott.40 

"Az 1947-ben kidolgozott 4 éves hadseregfejlesztési terv szerint a 
békeszerződésben engedélyezett 70 ezer fős haderő 1948. és 1951. 
között alakul ki úgy, hogy a létszám 1948-ban 20 ezerre, 1949-ben 45 
ezerre, 1950-ben 60 ezerre, 1951-ben pedig 70 ezerre emelkedik. A 
fejlesztés végrehajtásához pedig 1800-2000 leszerelt tiszt vehető a 
tényleges állományba. A haderő a vezérkari főnök vezetése alatt 4 
hadtestből /hadtestenként 2-2 dandárból és közvetlen alakulatokból/, 
16 határőrzászlóaljból, 73 iskola- és 150 harcigéppel rendelkező légi-
erőből, valamint légvédelmi, műszaki, híradó és ellátószervekből fog 
állni." - olvasható dr. Csabai Károly, dr. Móricz Lajos tanulmányában. 

A hadrend fegyverzeti és felszerelési szükségleteit a következő-
képpen határozták meg (db): 10 000 puska, 7000 pisztoly, 40 000 
géppisztoly, 1000 golyószóró, 500 géppuska, 250 könnyű aknavető, 
                                                           
38  Markó: i. m. – 35 – 36. oldal. 
39  HL MN – KGY A II/F – 4. 
40  Dr. Csabai Károly, dr. Móricz Lajos: i. m. 
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150 nehéz aknavető, 500 gépágyú, 160 közepes harckocsi, 80 nehéz 
harckocsi, 350 rohamlöveg, 332 tarack, 90 légvédelmi ágyú, 1500 
motorkerékpár, 800 személygépkocsi, 2500 db 3 t tehergépkocsi, 
1000 db 5 t tehergépkocsi. Az együttműködés, valamint a korszerű 
kiképzés biztosítására a vezérkari, a hadműszaki, a hivatásos és tar-
talékos tiszti képzés, a csapat- és seregtest gyakorlatok végrehajtá-
sát tervezték.41 

A Minisztertanács a módosított hadsereg-fejlesztési előterjesztést 
május 8-i ülésén megvitatta, és elvi hozzájárulását adta a honvédség 
katonai létszámának 3000 fővel való felemeléséhez. Több új szerve-
zet felállítása kezdődött meg, így a Katonai Műszaki Intézeté és a 
Katonai Átvételi Intézeté. 

A politikai életben 1947 őszén beállt változás a hadseregfejlesztés 
gyorsítását eredményezte. A hadsereg vezető beosztásainak túlnyo-
mó többségét ekkor már a kommunista párt tagjai töltötték be. Az 
1946 tavaszán létrehozott Katonai Bizottság keretében a hadsereg 
kizárólagos kommunista irányítását igyekeztek megvalósítani.42 A 
Fegyver Osztály vezetését Bocsor Pál ezredes vette át.43 

A kidolgozott négyéves hadseregfejlesztési terv az eredeti elkép-
zelések szerint azonban nem realizálódott, mivel már ebben az idő-
szakban felmerült, hogy a hároméves népgazdasági terv befejezése 
előtt ki kell dolgozni az első ötéves népgazdasági tervet, és ezzel 
összhangban a hadsereg fejlesztésére is 5 éves tervet kell készíte-
ni.44 

1947. október 1-vel újabb változások történtek a Honvédelmi Mi-
nisztériumban. Az átszervezést követően a honvédelmi miniszter 
közvetlen alárendeltségébe tartozott a Honvédség felügyelője, az 
Elnökség csoportfőnökség, a Katona politikai csoportfőnökség, 
Számvevőség, a Katonai csoportfőnökség, a Kiképzési csoportfőnök-
ség, az Anyagi csoportfőnökség, valamint a politikai államtitkár. 

                                                           
41  Dr. Okváth Imre: A hadseregfejlesztés kezdete Magyarországon 1947 – 1949. 

Hadtörténelmi Közlemények, 1992/3. szám. 
42  Dr. Okváth Imre: Hadseregfejlesztési elképzelések és a hadiipar kiépítésének 

megkezdése, 1947 – 1948. Hadtörténelmi Közlemények, 1994/3. szám. 
43  HL MN – KGY A II/B – 32/b: A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálatfő-

nökség rövid története, 1948 – 1980 közötti időszak.   
44  HL MN – KGY A II/B – 8. A Magyar Néphadsereg Vezérkara Anyagtervezési és 

Közgazdasági Csoportfőnökség története. 
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Az Anyagi csoportfőnökség szervezetében történt változások: ide 
került a Honvédség felügyelője alárendeltségéből az Orvosi osztály, 
megszűnt viszont az Anyagi csoportfőnökség közvetlen Anyagellen-
őrző osztály.45  

1947. december 12-én megváltoztatták az Anyagi csoportfőnökség 
szervezetét. A csoportfőnökségen belül addig létezett Gazdászat köz-
igazgatási alcsoportfőnökség a korábbi osztályait megosztva ketté 
vált I. és II. gazdászat közigazgatási alcsoportfőnökségekké. Az Or-
vosi osztály csoportfőnök közvetlen lett. A csoportfőnökség állomá-
nyába került a Jóléti alap. 

A Felszerelési alcsoportfőnökség szervezete nem változott. 

I. gazdászat közigazgatási alcsoportfőnökség – Élelmezési osztály; 
Ruházati osztály; Jóléti alap. 

II. gazdászat közigazgatási alcsoportfőnökség – Költségvetési osz-
tály; Illetmény osztály; Építési osztály; Elhelyezési osztály.46 

Az 1948. január 21-én kiadott rendelet csak finomított az 1947-ben 
kialakított szervezeten. Az Anyagi csoportfőnökségen, az addig cso-
portfőnök közvetlen Orvosi osztályt Egészségügyi osztály néven a II. 
gazdászat közigazgatási alcsoportfőnöksége alá rendelték.47 

A hadsereg fejlesztésének anyagi és kiképzési elősegítése érde-
kében 1948 februárjában tárgyalások kezdődtek Magyarország és a 
Szovjetunió között. Ennek eredményeképpen 1948. február 10-én 
Szovjet – Magyar Barátsági Együttműködési és Kölcsönös Segély-
nyújtási Szerződést írtak alá.  A Szovjetunió vállalta, hogy a Magyar 
Honvédség számára 9,5 millió dollár (110 millió forint) értékben átad 
fegyverzeti felszerelést, illetve megfelelő dokumentációt a hazai gyár-
tás megindításához.48 

A két kormány közötti hadianyag-szállítási egyezmény megkötésé-
re 1948. július 02-án került sor Moszkvában. Ebben a Szovjetunió 
kormánya vállalta, hogy - 1948 folyamán - a következő fegyverzeti és 
haditechnikai anyagot szállítja Magyarországnak (db): 
 - puska  17 000 
                                                           
45  Markó: i. m. – 37 – 38. oldal. 
46  Markó: i. m. – 39 – 41. oldal. 
47  Markó: i. m. – 41. oldal. 
48  HL MN – KGY A II/B – 32. 
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 - pisztoly  10 000 
 - géppisztoly  5 000 
 - golyószóró  750 
 - géppuska  340 
 - aknavetők  160 
 - 76 mm-es löveg  72 
 - 122 mm-es tarack  36 
 - 57 mm-es gépágyú  24 
 - 85 mm-es légvédelmi gépágyú 24 
 - T-34 harckocsi  31 
 - 76 mm-es rohamlöveg  16 
 - iskola-repülőgép  18 

Ezen kívül 3 teljes lőszer-javadalmazást (1 javadalmazás általában 
9-10 napra elegendő lőszert jelentett) a felsorolt eszközökhöz. A ma-
gyar kormánynak a 110 millió forintos hitelt tíz év alatt, 1949. január 
1-jei kezdettel, áruszállítások formájában kellett visszafizetni.49 

Az átadás – átvételek viszonylag ütemesen folytak, ezt bizonyítja 
az 1. számú mellékletben található átadás – átvételi jegyzőkönyv. 
Igaz, a jegyzőkönyvben szereplő mennyiségek nem mindenben 
egyeznek az Egyezményben szereplő számokkal.  

A szerződésben foglalt mennyiség a honvédség első évi szükség-
leteit csak golyószóróból, géppuskákból, valamint T-34 harckocsikból 
fedezte, minden egyéb másból hiány mutatkozott. Ennek megszünte-
tésére a honvédség vezetői pótigénylést nyújtottak át a szovjet kor-
mány részére, mintegy 258 millió forint értékben.50 Az erre vonatkozó 
szerződést 1949. július 8-án írták alá. Idézet a szerződésből: 

                                    „1. cikkely 
A Szovjetunió Kormánya hajlandó a Magyar Köztársaság Kormányá-
nak 1949. év folyamán fegyverzetet és haditechnikai felszerelést 
szállítani hitelben, 118 millió rubel összegben, franko-vagon vasútál-
lomás a szovjet-magyar határon, a jelen Egyezményhez csatolt (1. 
sz. melléklet) felsorolás szerinti mennyiségben és árakon. 

                                      2. cikkely  
                                                           
49  Dr. Okváth Imre: I. m. 
50  Dr. Okváth Imre: i. m. 
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A Szovjetunió Kormánya hajlandó, a Magyar Köztársaság Kormá-
nyának kérésére, technikai segítséget nyújtani a jelen Egyezményhez 
csatolt (2. sz. melléklet) felsorolás szerinti fegyverzet, lőszer és mű-
szerek szovjet mintái gyártásának megszervezésében, a Magyar 
Köztársaság Kormánya részére gyártási szabadalmak rendelkezésre 
bocsájtása, szovjet mintapéldányok szállítása és szovjet szakembe-
rek Magyarországra való küldése útján. 
A gyártási szabadalmak használata térítés nélkül áll a Magyar Köz-
társaság Kormánya rendelkezésére, a dokumentáció elkészítésével 
kapcsolatos tényleges kiadások megtérítése ellenében. Az említett 
szovjet minták szállításának, valamint a szovjet szakemberek Ma-
gyarországra küldésének feltételeiben a két kormány illetékes szervei 
meg fognak állapodni egymással.”51   

 
Az Egyezmény 2. számú mellékletében, a gyártásra átadott sza-

badalmak a következő fegyverekre, lőszerekre és műszerekre vonat-
koztak: 

„Gyalogsági fegyverzet: 
7,62 mm 91/30 M puska, 
7,62 mm TT pisztoly, 
7,62 mm 41 M PPS géppisztoly, 
7,62 mm DP golyószóró. 
Aknavetők: 
82 mm 41 M zászlóalj aknavető, 
120 mm 41 M ezredaknavető. 
Tüzérségi fegyverek: 
37 mm 1939 M légvédelmi gépágyú, 
76 mm 42. évi ZISZ-3 M hadosztálylöveg, 
122 mm „M-30” mintájú tarack. 
Optikai műszerek: 
10x-es szögtávcső, 
Tájoló, 
Teodolit, 
Felderítő műszer, 
BJ állványos távmérő. 
Lőszerek: 

                                                           
51  HL MN 1951/T 85. d. 
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7,62 mm puskatöltény, 
7,62 mm TT pisztolytöltény, 
82 mm aknák, 
120 mm aknák, 
76 mm repeszgránátlőszer a ZISZ-3 ágyúhoz, 
76 mm páncéltörő – nyomjelző lőszer a ZISZ-3 ágyúhoz, 
122 mm repeszgránátlőszer a 38 M tarackhoz, 
37 mm lőszer az 1939 M légvédelmi gépágyúhoz.52 
 

Egy 1948. október 1-jén kelt kimutatás szerint szovjet, német és 
magyar fegyverekből az alábbi mennyiséggel rendelkezett a hadse-
reg:53 
- pisztoly 6 163 db - tábori ágyú 18 db  

- géppisztoly 3 048 db - tábori tarack 30 db  
- puska 

 

26 133 db  

 db 

- hegyi ágyú 4 db  
- golyószóró 830 db - légvédelmi ágyú 26 db  
- géppuska 775 db - harckocsi 15 db  
- könnyű aknavető 945 db - önjáró löveg 8 db  
- páncéltörő ágyú 62 db    

A fegyverzeti anyagok mennyiségének növekedése szükségessé 
tette a központi tárolóhely bővítését. Ezért a Honvéd Tüzér Szertár 
1948-ban átköltözött a Timót utcába, a fegyverszertári feladatok a 
Forinyák utcában maradtak. Az összlétszám 196 főre nőtt.54  

A Honvédelmi Minisztérium szervezete 1948 tavaszán jelentősen 
megváltozott. Igaz, ez a változás az Anyagi csoportfőnökséget ke-
vésbé érintette. A csoportfőnökség továbbra is három alcsoportfő-
nökségre oszlott. 

A Felszerelési alcsoportfőnökség alárendeltségébe tartozott a 
Fegyver osztály; a Ló, vonat és állategészségügyi osztály és a Gép-
kocsi és üzemanyag osztály. Ügyköreik: 

                                                           
52  HL MH 1951/T 85. d. 
53  Csendes László, Gellér Tibor: Háborútól a forradalomig. Adatok a magyar hadsereg 

történetéből. 1945 – 1956. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátási Köz-
pont, 1994. 

54  HL MN – KGY A II/B – 32. 
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Fegyver osztály – a Honvédség ellátása fegyverzettel, optikai 
anyaggal, lőszerrel, lőporral és robbanóanyaggal. 

Ló, vonat és állategészségügyi osztály – a Honvédség lópótlása, 
lófelszerelési és vonatügyek, állategészségügy, honvéd kincstár ke-
zelésében lévő gazdaságok és birtokok mező- és erdőgazdasági ke-
zelése, irányítása és felügyelete. 

Gépkocsi és üzemanyag osztály – a Honvédség gépjármű ügyei, a 
Honvédség ellátása gépjárművekkel, kerékpárokkal, az ezek 
üzembentartásához szükséges anyagokkal. 

Az I. gazdászat közigazgatási alcsoportfőnökség alárendeltjei vol-
tak: Élelmezési osztály; Ruházati osztály és Szociális osztály. Ügykö-
reik: 

Élelmezési osztály – a Honvédség élelmezési ügyei, honvéd-
ségi beszerzési ügyek, honvéd étkezdék ügyei. 
Ruházati osztály – a Honvédség ruházati és felszerelési ügyei. 
Szociális osztály – jóléti ügyek, a volt Jóléti alap vagyonának 
kezelése, gyógyházak és üdülők vezetése, az oda történő be-
utalások intézése. Társadalmi egyesületek stb. által a tárcának 
juttatott segélyek elosztása. Özvegyi otthon irányítása, támo-
gatása. 

A II. gazdászat közigazgatási alcsoportfőnökség alárendelt osztályi 
voltak: Költségvetési osztály; Illetmény és nyugdíj osztály; Építési 
osztály és Elhelyezési osztály. Ügyköreik: 

Költségvetési osztály – a honvédelmi tárca költségvetéssel 
kapcsolatos ügyei. 
Illetmény és nyugdíj osztály – illetmény ügyek, ellátásban állók 
(nyugdíjasok stb.) ügyei, hadigondozási ügyekben összekötte-
tés tartása a Népjóléti minisztériummal, segélyek és jutalma-
zási ügyek. 
Építési osztály – laktanyák, gyakorlóterek és repülőterek építé-
se, átalakítása, karbantartása és berendezése. Építési anya-
gok beszerzésének és kezelésének elvi ügyei.   
Elhelyezési osztály – parancsnokságok, csapatok, intézetek 
stb. elhelyezési ügyei, ingatlanok nyilvántartási, hasznosítási 
és elidegenítési ügyei, bérösszegek, beszállásolási díjak stb. 
biztosítási ügyek, világítási ügyek, tiszti és tiszthelyettesi laká-
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sok, elhelyezéssel kapcsolatos kárügyek, markotányosokkal 
kötendő szerződések elvi ügyei. 
Az Egészségügyi osztály a Katonai főcsoport főnökének alá-
rendeltségébe került Kfcs X. (egészségügyi) osztály megneve-
zéssel.55 

Ebben az időben fogalmazódtak meg a honvédség ellátását bizto-
sító hadiipar kiépítésének alapelvei. A magyar hadiipari termelésnek 
1949/50-től biztosítania kellett a magyar honvédség lőpor- és robba-
nóanyag-, lőszer-, könnyű- és nehéz gyalogsági fegyver-, lövegszük-
ségletét. A hadiipar által gyártandó termékek körét a gyártáshoz 
szükséges nyersanyagok, szabadalmak beszerzésétől tették függő-
vé. Fontos szempontként határozták meg azt is, hogy a haditermelés 
ne veszélyeztesse a népgazdasági célkitűzések megvalósíthatósá-
gát. E szempontok figyelembe vétele után nem tartották kívánatos-
nak, hogy Magyarország harci repülőgépek, páncélos járművek, ne-
héz tüzérségi eszközök, valamint különleges gépjárművek gyártásá-
ba kezdjen. A hadsereg-fejlesztési javaslatokat 1948. január 29-i ülé-
sén fogadta el az MKP Politikai Bizottsága.56 

A magyar honvédség anyagi és fegyverzeti ellátását biztosító hadi-
ipar kiépítését az ország súlyos háborús veszteségei miatt - melyben 
a közvetlen hadianyaggyártó ipari berendezések 95-100%-os káro-
sodást szenvedtek - nagyon alacsony szinten kellett elkezdeni. Első 
lépésként az Anyagi csoportfőnök 1947. decemberi körlevelét tekint-
hetjük, melyet az ország 67 legnagyobb gyárához, üzeméhez küldött 
el, annak megállapítására, hogy a hazai ipart milyen mértékben lehet 
a hadseregfejlesztés folyamatába bevonni. 

A feladatok koordinálására 1948. július 5-én létrejött az Iparfejlesz-
tési Igazgatóság. A hadiipar megszervezéséért felelős Sólyom altá-
bornagy az 1948/49. évi hadiipari beruházásokra tervbe vett összeg 
ismeretében - 240 millió forint - az újjászervezendő hadiipar legfonto-
sabb feladatát a következőkben határozta meg: 1949. szeptember 1-
ig el kell készíteni a honvédségnél rendszeresítendő gyalogsági és 
tüzérségi fegyverek, tüzérségi lövegek szovjet szabványok szerinti - 
mintapéldányait, valamint meg kell teremteni az év végén meginduló 
sorozatgyártás feltételeit. Ennek érdekében ezen időszakra a lőszer-
gyártásnak már teljes kapacitással kellett működnie, amely feltételez-
te az ehhez szükséges lőpor- és robbanóanyag szükségletek teljes 
                                                           
55  Markó: i. m. – 49 – 51. oldal. 
56  Dr. Okváth Imre: i. m. 
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biztosítását. A hadipari termelésbe 15 üzem, gyár bevonásával szá-
moltak. 

A hadiipari kapacitást szolgáló beruházások megkezdésére közel 
31 millió forint hitelt kapott a HM. A vállalatok az alábbi hitelösszege-
ket vehették fel az 1948. szeptember-december hónapokban:57 

- Nitrokémia Rt.  11 102 700,- Ft  
- Magyar Lőszerművek  5 071 400,- Ft  
- Vadásztölténygyár  1 992 500,- Ft  
- W.M. Csepel  3 592 400,- Ft  
- Dunai Repülőgépgyár  2 953 900,- Ft  
- Gamma  747 600,- Ft  
- MÁVAG-Diósgyőr  3 500 000,- Ft  
- Lampart Rt.  2 037 000,- Ft  

A fegyvergyártás fontos kérdés volt. A Katonai Bizottság is 
rendszeresen foglakozott ezen kérdésekkel. Példa erre az 1948. 
szeptember 6-i ülése, ahol két előterjesztés is foglakozott a 
löveggyártás gondjaival. 

„A Disgyőr-i új gyár lövegüzeme. 
Löveggyártásra jelenleg csak Diósgyőr-i új gyár jönne 

tekintetbe, mert: 
a./ csak itt állnak rendelkezésre a szükséges nyersanyagot 

előállító üzemek; 
b./ csak itt állnak rendelkezésre a megmunkáláshoz szükséges 

melegüzemek; 
c./ a szükséges gépek nagyrésze itt áll rendelkezésre. 
A terv az, hogy a gyár 1949. év végére régi békebeli 

löveggyártó kapacitásának 25%-át elérje. Ehhez a szükséges 
beruházásokat és üzemi átcsoportosításokat ez év őszén el kellene 
kezdeni. 

Fenti körülmények mellett a gyár a terv-feladatok túlnyomó 
részét is el tudja még végezni. 1949. évtől kezdve a gyár 
fokozatosan, teljes egészében, löveggyártásra térne át. 

                                                           
57  Dr. Okváth Imre: i. m. 
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Miután fenti tárgyban a Tervhivatal és az Iparügyi Minisztérium 
is érdekelt, döntést kéne hozni.” 

„A MÁVAG. löveggyártó gépeinek visszahozatala 
Csehországból.  

A Diósgyőr-i MÁVAG. löveggyártó gépparkjának nagyrésze 
Csehországban van. A békeszerződés 29.§-a értelmében a cseh 
kormány ezeket lefoglalta és jóvátételi kötelezettségünk 
kiegyenlitéséig lefoglalva tartja. 

A kintlévő magyar vagyonőröket a cseh kormány a múlt év 
végén elbocsátotta. Jelenleg nem állapítható meg, hogy a gépek 
továbbra is Rotava-ban vannak-e, avagy a cseh iparban szétosztották 
azokat. 

A honvédség eddigi lépései, melyeket a Pénzügyminiszteren 
és az Iparügyi Miniszteren keresztül tett, nem vezettek eredményre. 

A gépek igen nehezen pótolhatók és hiányuk a hadiipar 
feltámasztását megnehezíti. 

Szükséges volna, hogy akár közvetlenül, akár közvetve 
/:esetleg a Szovjetunióra gondolunk:/ megfelelő lépéseket tenni, hogy 
a gépeket sűrgősen visszakapjuk. 

Eddigi megállapítások szerint az alábbi gépek vannak kint: 
Horizonzt 6 db; 
Nagy eszterga 10 db; 
Kis eszterga 26 db; 
Csőhuzagoló 3 db; 
Függőleges maró 26 db; 
Hosszmaró 11 db; 
Fogmaró 2 db; 
Kup foggyalú 1 db; 
Gyalú 7 db; 
Shaping 4 db; 
Véső 13 db; 
Csiszoló 4 db; 
Fürész 1 db; 
Furógép 1 db, 
Menetmaró 4 db; 
Egyéb 20 db.  
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Ezek közül elsősorban az aláhuzott tételekre van szükség.”58 

1948. szeptember 9-ével a hadsereg szoros pártirányításának 
teljesebbé tétele érdekében Farkas Mihály, a Magyar Dolgozók 
Pártjának főtitkár-helyettese, az MDP újjászervezett Katonai 
Bizottságának elnöke lett a honvédelmi miniszter és egyúttal a 
honvédség parancsnoka.59 

A következő hónapokban az MDP politikájában jelentkező új 
vonásoknak megfelelően ötéves tervvé alakították és felemelték az 
év elején jóváhagyott 4 éves hadseregfejlesztési tervet. Ez 
mindenekelőtt a hadsereg tervezett létszámának nagymértékű 
növelésében, a fejlesztés ütemének erőteljes meggyorsításában, a 
szovjet szervezeti és vezetési megoldások átvételére és az áttérés 
idejének lerövidítésére irányuló törekvésekben és követelményekben 
jutott kifejezésre.60 

A megkötött szerződés értelmében szovjet tanácsadók kezdték 
meg működésüket a hadseregben, megindult a hadsereg szovjet 
mintára történő átszervezése. 

A Honvédelmi Minisztériumban – Prokofjev vezérőrnagy, főtanács-
adó vezetésével – 7 fős szaktanácsadó csoport kezdte meg munká-
ját. A főtanácsadó a magyar honvédség helyzetéről és hadrafogható-
ságáról szóló első jelentését 1948. október 20-án terjesztette elő Far-
kas Mihály honvédelmi miniszternek. A jelentésben többek között ki-
fejtette, hogy a honvédség fegyverzete nem kielégítő, a helyzetet 
csak súlyosbította, hogy a rendelkezésre álló anyag magyar, német 
és szovjet típusokból tevődött össze. A szovjet főtanácsadó – a hely-
zet megváltoztatása érdekében – a Magyarországon fellelhető ösz-
szes fegyver számbavételét és a csapatok egytípusú fegyverzettel 
való ellátását javasolta.61 

Felhívta a figyelmet a fegyverzet megőrzésének és megóvásának 
fontosságára. Javasolta intézkedés kiadását a megóvás érdekében. 
Javasolta, hogy a hadsereg-fejlesztési tervek alapján állítsanak össze 

                                                           
58  HL VIII. 1. HM Honvédség Felügyelője 1946 – 1948. 842. d. 
59  Dr. Csabai Károly, dr. Móricz Lajos: i. m. 
60  Szervezeti változások a második világháború után a haderőreform kezdetéig. 

MHVK Hadműveleti Főcsoportfőnökség, Tudományos Munkaszervezési Osz-
tály, 1990. 

61  Dr. Okváth Imre: A hadseregfejlesztés kezdete Magyarországon 1947 – 1949. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1992/3. szám. 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

82 

megrendelést a Szovjetunió irányába a szükséges fegyverzet időben 
történő biztosítása érdekében. Javaslatában kitért az átfegyverzés 
tervezésének és gyárak helyreállításának szükségességére, hogy 
Magyarország minél előbb gyártani tudja a szükségletének megfelelő 
anyagokat (puskák, géppisztolyok, pisztolyok, lövészlőszerek, akna-
vető és tüzérségi lőszerek, különböző technikai anyagok).  

A jelentés részét képező kimutatás a Magyar Hadsereg 1948. 10. 
1-i meglévő fegyverzetéről a 2. számú mellékletben található.62 

A főtanácsadói összefoglaló kitért a tiszti és tiszthelyettesi képzés, 
a laktanyák berendezése és a fegyelem problémaköreire is. A jelen-
tés alapján olyan munkaterv készült, amely rövid idő alatt igyekezett a 
hiányosságokat kiküszöbölni. A legfontosabb feladatnak a vezetési 
struktúra átalakítását, a fegyvernemi parancsnokságok létrehozását 
tartották. 

1948. november 1-vel a HM. 44252/Eln. Afcs. Rendelettel a hon-
védségnél a fegyverzeti szolgálatot érintően a következő anyagokat 
rendszeresítették: 

7,62 mm 48M pisztoly, 
7,62 mm 48M géppisztoly,  
7,62 mm 48M puska, 
7,62 mm 48M golyószóró, 
7,62 mm 48M géppuska,  
82 mm 48M aknavető, 
120 mm 48M aknavető, 
76 mm 48M ágyú, 
122 mm 48M tarack, 
37 mm 48M légvédelmi gépágyú, 
85 mm 48M légvédelmi ágyú,  
és mindezek lőszerei.63 

A lövészfegyverek a második világháború ideje alatt korszerű fegy-
verek voltak, nagy előnyük, hogy egységes lőszert alkalmaztak, 

                                                           
62  HL VIII. 1. HM Honv. Felügyelője 1946 – 1948. 842. d. 
63  HL MN – KGY A II/B – 32. 
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amely nagyban segítette a lőszerellátást. A lőszerek az egy típuson 
belül többféle lövedékkel voltak szerelve, amelyek növelték a fegyve-
rek hatékonyságát.  

A lövészfegyverekhez rendszeresített lőszerek féleségei: 
- 7,62 mm-es könnyű lövedékű puskatöltény, 
- 7,62 mm-es nehéz lövedékű puskatöltény, 
- 7,62 mm-es acélmagvas lövedékű puskatöltény, 
- 7,62 mm-es páncéltörő-gyújtó lövedékű puskatöltény, 
- 7,62 mm-es belövő-gyújtó lövedékű puskatöltény.64 

A csapatoknál lévő fegyverzet lecserélése szovjet fegyver- és lő-
szeranyagra 1948 végén kezdődött meg. Megjelentek a különböző 
anyagismereti utasítások is. Rendszeresítésre kerültek 1948 végén a 
tüzéranyagok egységfelszerelései is, melyek a technikai biztosítás 
anyagi alapjait teremtették meg.  

A fegyverzeti felszerelések változása, illetve azok technikai biztosí-
tása érdekében 1948. augusztus hónapban tanfolyam indult a Tüzér 
Szertárban a lövészfegyver, aknavető és a lövegek megismerésére 
és az alapvető javítások elvégzésére, 46 fő tiszt, 46 fő tiszthelyettes, 
műmester és 31 fő fegyvermester részére.65 

Változások történtek a HM szervezetében. 1949. február 1-el került 
létrehozásra a Honvéd Vezérkar, melynek keretében Szállásmesteri 
csoportfőnökség alakult. A Szállásmesteri csoportfőnökség neve 
1949. augusztus 1-től Anyagtervezési csoportfőnökségre változott.66  

Az anyagi tervezés kezdeti időszakában központi anyagellátó 
rendszer volt érvényben, így a Vezérkarnál tervezték a közvetlen ha-
dianyagon kívül a ruházatot, felszerelést, élelmiszert teljes egészé-
ben a kidolgozott normák alapján. Elkészült az úgynevezett „cikklis-
ta”, amely több ezer anyagot tartalmazott (mindenféle fogyóanyagot, 
még a szöget is).67   

                                                           
64  Baranyi József: i. m. 
65  HL MN – KGY A IV/A – 2. 
66  HL MN – KGY A II/B – 8. A Magyar Néphadsereg Vezérkara Anyagtervezési és 

Közigazgatási Csoportfőnökség története. 
67  HL MN – KGY A II/B – 8/a.  A MNVK Anyagtervezési Csoportfőnökség története. 
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A Honvédelmi Minisztérium új szervezetében az Anyagi csoportfő-
nökség ismét főcsoportfőnökség lett. 

Az Anyagi főcsoportfőnökség alá közvetlenül tartozott a Parancs-
noksági osztály, a Személyügyi osztály és a 4. önálló (egészségügyi) 
osztály. 

A főcsoportfőnök-helyettes útján volt alárendelve az Ellenőrzési 
osztály és a Pénzügyi főosztály. A Pénzügyi főosztály szervezetébe 
tartozott a Költségvetési osztály és az Illetmény osztály. 

Az Anyagi főcsoportfőnökség I. (felszerelési) csoportfőnöksége 
alárendelt osztályai: 1. a. (fegyver) osztály, 1. b. (gépjármű) osztály, 
1. c. (ló) osztály, 1. d. (műszaki és közlekedési) osztály és 1. e. (repü-
lő) osztály. 

A II. (gazdászat közigazgatási) csoportfőnökség tagozódása: 2. a. 
(élelmezési) osztály, 2. b. (ruházati) osztály és a 2. c. (szociális) osz-
tály volt.68 

A III. (elhelyezési) alcsoportfőnökség a 3. a. (elhelyezési) és a 3. b. 
(építési) osztályból tevődött össze. 

A csoportfőnökségeken, illetve a III. (elhelyezési) alcsoportfőnök-
ség szervezetében, a felsoroltakon túl, egy-egy Titkárság is volt.  

1949. április 30-án kibocsátották az első tüzér műmesteri és fegy-
vermesteri tanfolyamot végzett 14+20=34 fő fegyverzeti tiszthelyet-
test.69 

A minisztérium következő, gyökeres átalakítása, a szovjet tanács-
adók közreműködésével, 1949. augusztus 1-vel lépett érvénybe. A 
fegyvernemi szemlélők fegyvernemi parancsnokságokká alakultak át. 
A fegyvernemi parancsnokok elnevezése: Honvéd gyalogság pa-
rancsnoka, Honvéd páncélos csapatok parancsnoka, Honvéd tüzér-
ség parancsnoka, Honvéd repülő csapatok parancsnoka, Honvéd 
műszaki csapatok parancsnoka, Honvéd híradó csapatok parancsno-
ka (egyben a Vezérkar III. csoportfőnöke). 

Az Anyagi főcsoportfőnökség új elnevezése Honvéd hadtápszolgá-
lat főnökség lett. Alárendeltségéből az illetékes fegyvernemi parancs-

                                                           
68  Markó: i. m. – 60. oldal. 
69  HL MN – KGY A II/B – 32. 
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nokságok alárendeltségébe került az 1. a. (fegyver) osztály (a tüzér 
parancsnoksághoz), az 1. d. (műszaki és közlekedési) osztály (a mű-
szaki parancsnoksághoz), az 1. e. (repülő) osztály (a repülő parancs-
noksághoz). Ellenben a Számvevőség alcsoportfőnökség és a Hon-
véd Vezérkar 4. önálló (közlekedési) osztály beolvadt a Hadtápszol-
gálat főnökség szervezetébe. 

A Honvéd hadtápszolgálat főnökség szervezete az alábbiak szerint 
alakult:  

Törzs – Szervezési és tervezési osztály, Kiképzési osztály, 
Ellenőrző osztály, Ellátó osztály. 
I. (hadbiztosi) csoportfőnökség – 1. a. (szervezési és terve-
zési) osztály, 1. b. (élelmezési) osztály, 1. c. (ruházati) osz-
tály, 1. d. (vonat) osztály. 
II. (elhelyezési és építési) csoportfőnökség – 2. a. (szervezési 
és tervezési) osztály, 2. b. (elhelyezési) osztály, 2. c. (építési) 
osztály. 
III. (gépkocsi) csoportfőnökség – 3. a. (szervezési és terve-
zési) osztály, 3. b. (gépjármű) osztály, 3. c. (üzemanyag) osz-
tály. 
IV. (egészségügyi) csoportfőnökség – 4. a (szervezési és ter-
vezési) osztály, 4. b. (egészségügyi) osztály, 4. c. (üdültetési) 
osztály. 
Közvetlen osztályok – 5. (személyügyi) önálló osztály, 6. (hi-
telgazdasági) önálló osztály, 7. (közlekedési) önálló osztály, 
8. (állategészségügy és ló) önálló osztály. 

Az Anyagi főcsoportfőnökség korábbi Pénzügy főosztályából és a 
miniszter közvetlen Számvevőség alcsoportfőnökségből a Honvéd 
hadtápszolgálat főnökség keretében új csoportfőnökség alakult, 
Pénzügyi csoportfőnökség elnevezéssel. Alárendelt osztályai: 1. (ál-
talános pénzügyi) osztály, 2. (költségvetési) osztály, 3. (gazdasági) 
osztály, 4. (illetmény) osztály, 5. (pénzügyi ellenőrző) osztály, 6. 
(nyugdíj) osztály. 

A Honvéd hadtápszolgálat főnökség valamennyi csoportfőnöksé-
gének szervezetéhez egy-egy Titkárság és egy-egy Iroda is tarto-
zott.70  

                                                           
70  Markó: i. m. – 68. oldal. 
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A honvédségi szükségletek kielégítését biztosító hadiipar kiépítése 
1949 folyamán nagy lendülettel indult meg. Hadiipari jellegű beruhá-
zásokat 21 vállalatnál kezdtek el. A beruházások során a meglévő 
gyárépületek felújítására, bővítésére, valamint modern szerszámgé-
pekkel való felszerelésére koncentráltak. 1949-ben két új létesítmény 
felépítését kezdték meg: egy földalatti lőszergyárét (Andezit Művek 
Jobbágyi – Nógrád megye), valamint a diósgyőri MÁVAG lőszer- és 
lövegüzemét.71 

A csapatok, tüzérraktárak növekedésével párhuzamosan növeke-
dett a tüzér ellátó szolgálathoz rendszeresített technikus tiszti lét-
szám, és egyre növekedett a hiány. Ezen a helyzeten úgy változtat-
tak, hogy az 1949 tavaszán a Honvéd Tüzér és Fegyver Szertárban 
indult tiszthelyettesi tanfolyam elvégzése után az állomány egy részét 
tisztté avatták (a kiváló és jó eredménnyel végzetteket) tüzér techni-
kus, fegyver technikus és légvédelmi tüzér technikus szakon. Ők vol-
tak az első avatott technikus tisztek, akik az új hadseregben kapták a 
kiképzést. Az avatás 1949. október 16-án volt, összesen 87 fő tisztet 
és tiszthelyettest avattak.72  

Az átszervezés mellett a szovjet fegyverszállítások ütemesen foly-
tak. Szinte naponta érkeztek szerelvények hadianyaggal megrakva, 
kirakásuk, átvételük jelentős munkát adott a raktárak állományának. 
Jól példázza ezt három, egymást követő szállítási helyzetjelentés. 

„12. sz. szállítási helyzetjelentés   Szigorúan bizalmas 
A 100/0390 sz. szállítmány 1949. szeptember 3-án 23 óra 50 

perckor beérkezett Devecserbe. A szállítmány tartalma 20 va-
gon tüzérségi lőszer. A kirakodás folyamatban van. 
Budapest, 1949. szeptember 4-én.         

Gergely Béla százados 

13. sz. szállítási helyzetjelentés                 Szigorúan bizalmas 
A 100/0391 sz. szállítmány 1949. szeptember 4-én beérke-

zett 8 óra 40 perckor Budaörs vasútállomásra. A szállítmány tar-
talma 47 vagon tüzérségi lőszer. A kirakás folyamatban van. 

                                                           
71  Okváth Imre: Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katona politika 1945 – 1956. 

AQUILA Kiadó, 1998. 
72  HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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Budapest, 1949.szeptember hó 5-én.     
Gergely Béla százados 

14. sz. szállítási helyzetjelentés                  Szigorúan bizalmas 
A 100/0392. szállítmány 1949. szeptember 5-én 15 óra körül 

beérkezett Devecserbe. A szállítmány tartalma 31 kocsi tüzér-
ségi lőszer. A kirakás folyamatban van. 
Budapest, 1949. szeptember 5-én.       

Gergely Béla százados”73  

A szovjet hadianyag-szállításokról Lőrincz ezredes, Anyagtervezé-
si csoportfőnök aláírásával feljegyzés készült. Ebben a következők 
kerültek rögzítésre: 

„1./ Első szállítmány:    
Leszállításra került 1948-ban. Első törlesztési összeg esedé-

kes 1949-ben, 11.300.000 Ft értékben. A törlesztendő összegről a 
pénzügyminisztérium útján csak 1949 szeptemberében értesültünk. 

2./ Második szállítmány:  
Az igénylést 1948 végén állítottuk össze. Az igénylés kiterjedt 

az 1950. fejlesztési év szükségleteire is. Az igényelt anyag összér-
tékét 85 millió dollárban, azaz 1 milliárd 20 millió Ft-ban számítottuk 
ki. /:A számvetést még az Anyagi főcsoportfőnökség végezte.:/ 

Az igénylést 1949. év februárjában adtuk át. 
Az igénylés teljesítéséről szóló értesítés 1949. május végén, il-

letve június elején érkezett meg. 
Az egyes anyagokból kérelmünket nagyjában az alábbiak sze-

rint teljesítették: 
Fegyverzet: 
Nehéz anyagban átlagban 50%. 
Repülőanyag: 
Vadász- és csatarepülőgépek 100%. 
Felderítő gépek: 0%. 

                                                           
73  HL VIII. MN 1952/T 85. d. 
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Harckocsi-anyag: 
T-34 közepes harckocsi 50%. 
A szerződésileg biztosított anyag értéke 258 millió Ft-ot tesz ki. 
Tehát, ha azt vesszük, hogy kérelmünket átlagosan 60%-ban 

teljesítették, akkor a mi számvetéseink alapján kb. 550 – 600 millió 
Ft-ot tenne ki a leszállított anyag értéke. Ezzel szemben viszont a 
Szovjetunió kormánya a leszállított anyag értékét csak 258 millió Ft-
ban jelölte meg, tehát ez azt jelenti, hogy ők lényegesen olcsóbb 
egységárakat számolnak, mint ahogyan mi becsültük az általunk nem 
ismert anyagok értékét. Teljesen bizonytalan előttünk a legnagyobb 
értéket kitevő repülőanyag ára. Számvetéseink alapját ugyanis az 
képezte, hogy a békében ismert árakat 3,5-del vagy 4-gyel szoroztuk. 
Így egy vadászgép árát 1 975 400 Ft-ban /170 000 dollár/, egy rombo-
lógép árát pedig 2 324 000 Ft-ban /200 000 dollár/ számoltuk. Az 
alapadatokat a repülőcsapatok parancsnokságától vettük. Ha ezekkel 
az adatokkal beszorozzuk a leszállított 52 db vadászgép és 52 db 
romboló mennyiségét, akkor 223 568 800 Ft jön ki, amely az egész 
258 millió Ft-ot kitevő anyag értékének legnagyobb részét kitenné. 
Ebből is világos az, hogy éppen a legnagyobb összegekre rugó repü-
lőanyag árának becslésénél túlzott árakat számoltunk, a szovjet árak 
ezeknél lényegesen olcsóbbak, azonban semmi konkrét adatunk nin-
csen arra, hogy ezt megbecsüljük. 

3./ Harmadik igénylés: 
1949 júniusában újabb kérelmet adtunk át, amely összértékét 

2 milliárd 700 millió Ft-ra becsültük. Ebben az összegben a döntő 
részt repülőanyag képviselte 1 milliárd 975 millió négyszázezer Ft 
értékben. Itt ugyanazokat a magas egységárakat számítottuk, mint az 
előző igénylés alkalmával. Valószínű, hogy ez az összeg a helyes 
árak alkalmazásával lényegesen csökkenni fog. 

Ekkor voltak folyamatban az ötéves terv számvetései és tár-
gyalásai is. Mi a szovjet anyag törlesztésére 1952. évtől kezdve évi 
200 millió Ft-ot állítottunk be. Mivel ekkor az anyagigénylésünk még 
nem volt teljesen kész, az igényelt anyag összértékét 2 milliárd Ft-
ban becsültük meg. Az anyagigénylés véglegesen csak az ötéves 
terv tárgyalásának befejezése után készült el, ennek során még több 
igényt bele kellett dolgozni és így becslésünk szerint az anyagigény-
lés összértéke 2 milliárd Ft-ról 2 milliárd és 700 millió Ft-ra emelke-
dett fel. /:Az MDP Hadigazdálkodási Bizottsága utoljára f. év június hó 
7-én tárgyalta a honvédség ötéves tervét./ 

4./ A jelenlegi, kiegészítő anyagigénylés számvetésben ugyan-
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csak teljesen bizonytalan tételt jelent a repülőanyag. 
A részletes törlesztési tervet a csatolt melléklet tartalmazza 

(nem volt a dokumentum mellett). Hozzá kell még fűzni azt, hogy 
amennyiben a repülőanyag árára biztos vagy legalábbis megközelítő 
adatot kapunk, valószínű az, hogy lényegesen kisebb összegeket kell 
törleszteni, sőt lehetséges az is, hogy teljes egészében elég lesz az 
ötéves terv folyamán beállított 615 millió Ft. Ugyancsak bizonytalan 
tényező az, hogy mit, milyen %-ban fogunk a Szovjetuniótól kapni. A 
második anyagrendelés teljesítéséből látjuk azt, hogy kérelmünket 
átlagosan 50 – 60%-ban teljesítették.”74  

A feljegyzésből látható, hogy a szállítások mennyi bizonytalansá-
got tartalmaztak, holott a mindkét fél által aláírt szerződések konkrét 
mennyiségeket és egységárakat tartalmaztak. Úgy tűnik, hogy a 
szovjet fél eltért a szerződéstől.  

A következő szerződést 1950. január 6-án írták alá 239 692 rubel 
értékben, amely fegyver- és lőszerminták szállítását tartalmazta. Majd 
ezt követte az 1950. december 9-én aláírt megállapodás, amely fegy-
ver és hadianyag szállításáról szólt 236 700 000 rubel (710 millió Ft) 
értékben, 1950. évi és 1951. I. félévi szállítási határidővel.75  

Összefoglaló 

Tanulmányunk első fejezete bemutatja az anyagi ellátórendszer 
kialakulását és fejlődését. Jól nyomon követhető, hogy az anyagi ellá-
tás szervezete együtt fejlődött a hadsereggel. Ahogy nőtt a hadsereg 
létszáma, szervezeteinek száma, úgy fejlődött ellátási rendszere is. A 
kis létszámú Anyagi csoport csoportfőnökséggé, majd főcsoportfő-
nökséggé fejlődött. Ez a folyamat nem volt egyszerű. Végigtekintve a 
szervezeti formákat, az alosztályok, osztályok megnevezését, rendel-
tetését, megállapítható, hogy sok esetben útkeresés folyt. Az évente 
többször végrehajtott szervezetmódosítások azt bizonyítják, hogy a 
döntéshozók nem mindig találták meg a helyes utat.  

Ezen időszak történéseinek áttekintése számunkra azt a tapaszta-
latot erősíti, hogy a szervezeti változtatásokat csak nagy óvatosság-
gal, kellő elemzések elvégzése után célszerű végrehajtani. Igaz 

                                                           
74  HL VIII. MN 1952/T 85. d. 
75  HL VIII. MN 1952/T 85. d. 
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ugyan, hogy a hadseregek életében vannak olyan időszakok, amikor 
– főleg politikai meggondolások miatt – gyors átalakulásokra van 
szükség. Ilyenkor, a legjobb szándék ellenére is, hibák történhetnek, 
amelyeket előbb-utóbb korrigálni kell. 
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1. számú melléklet 
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Forrás: HL VIII. MN 1952/T 85. d. 
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2. számú melléklet 

 

Forrás: HL VIII. 1. Honv. Főfelügyelője 1946 – 1948. 842. d.  

A táblázat alatti megjegyzés fordítása: 
Az fenti táblázatból látható, hogy a Magyar Hadsereg modern ellátá-
sára ez a fegyverzet nem elegendő, különösen a kevés aknavető, 
löveg és páncélozott eszköz miatt. 
2./ Az új fegyverzet elsajátítása folyamatban van a Magyar Hadsereg 
minden egységénél, a törzseket, az intézményeket és a különböző 
ellátó szerveket is beleértve. A technikai eszközöket alapvetően elsa-
játították, ismerik a fegyverek alkatrészeinek megnevezéseit, szét 
tudják szedni és össze tudják rakni azokat. 
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A táblázat fordítása: 

KIMUTATÁS 

a Magyar Hadsereg fegyverzetéről 48. év 10. 1-én 

Fegyverzet 
megnevezése 

Szovjet Magyar Német Fegyverzet 
összesen 

Várható szállítás a 
Szovjetunióból kaliber mennyiség kaliber mennyiség kaliber mennyiség 

pisztoly 7,62 5 000 különféle 1 163 - - 6 163 5 000 
géppisztoly 7,62 2 500 9 548 - - 3 048 2 500 
puska 7,62 13 500 8 7 367 7,92 5 286 26 153 13 500 
golyószóró 7,62 375 8 199 7,92 256 830 375 
géppuska 7,62 170 8 105 7,92 500 775 170 
könnyű aknavető 82 mm 40 81 130 - - 170 40 

nehéz aknavető 120 
mm 40  28 - - 68 40 

páncéltörő fegyver 76,2 18 75 44 - - 62 18 
tábori löveg 76,2 18 - - - - 18 18 
tábori tarack - - 105 12 - - 12 - 
hegyi ágyú - - 75 4 - - 4 - 
közepes kaliberű 
tarack 122 18 - - - - 18 18 

légvédelmi löveg 37 12 40 2 - - 14 12 
közepes kaliberű 
légvédelmi löveg 85 12 - - - - 12 12 

harckocsi T-34 15 - - - - 15 15 
önjáró löveg Szu-76 8 - - - - 8 8 
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