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A szovjet csapatok felszabadító hadműveletei az azokban résztvett 
katonai vezetők visszaemlékezéseinek és a magyar ikutatók odaadó mun
kájának eredményeképpen már széles irodalmi ·bázissal rendelkeznek. Ke
vésbé ismert azoban ezen hadműveletek sokoldalú biztosításában részt
vevő szakcsapatok, szolgálati ágak. így a hadtáp tevékenysége. 

Jelen tanulmányban a felszabadító hadműveletek hadtápbiztosításának 
megszervezéséről kívánunk tájékoztatást adni. Előre kell bocsátani azon
ban, hogy sajnos a hadtápbiztosításról távolról sincsenek olyan összefüg
gő, áttekintő adatok, mint a csapatok .harctevékenységéről. Teljes mér
tékben vonatkoztatható erre az a megállapítás, melyet Sz. Sz Birjuzov 
egyik visszaemlékezésében, a következőképpen jellemez: ,,A hadtápdolgo
zókról általában nem emlékeznek meg újságokban, könyvekben, inkább 
csak feladatokat szabnak nekik, - biztosítsák a szükséges lőszert, üzem
anyagot, katonai felszerelést ... " 1 Mindezek figyelembevételével igyekez
tünk a visszaemlékezésekben és kutatómunkákban fellelhető részadatok 
alapján a felszabadító hadműveletek hadtápbiztosításáról összefüggő át
tekintést adni a teljesség igénye nélkül. 

A Szovjet Hadsereg hadtápja a Nagy Honvédő Háború harmadik idő
szakában már teljesen kialakult szervezettel, jelentős anyagi, technikai 
eszközökkel, gazdag ellátási tapasztalatokkal rendelkez.ett. Elég itt rámu
tatni például aITa, hogy míg a moszkvai csatában kehlő mennyiségű gép
kocsi szállitótér hiányában a csapatok a vasútvonaltól csak 100-150 km-re 
szakadhattak el, addig az 1944-ben végrehajtott bjelorussz hadműveletben 
a gk. száll. csapatok megnövekedett (1000-1500 tonnáról 6-8000-re nőtt2 
szállítótere lehetővé tette 350 km-es és annál nagyobb méretű leszakadás 
áthidalását is. 
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A front hadtápok jclentős állománnyal (a HDS hadtápokkal együtt 

1 Sz. Sz. Birjuzov: Szovjetszkij vojin na Balkanah. Moszkva, 1963. 70. oldal. 
2 Til Szovjetszkij Armii (TSZA) Moszkva, 1968. 247. oldal. 
3 TSZA i. m. 198. oldal. 
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mintegy 1000 hadtáp intézet),3 anyagi eszközkészlettel (2-4,0 ja. lőszer, 
6-8 ja. hajtóanyag, 15-40 ja. élm.) nagy kapacitású javító-helyreállító 
és gyógyítóhálózattal rendelkeztek. 

A front hadtáp felépítése a hadműveleti helyzettől függően több lép
csős volt. A frontok általában 1-2 frontális vasút, 2-3 frontális katonai 
gépkocsiutat állitottak helyre, rendeztek be és szolgáltak ki. A front had
táp általában az arcvonaltól számított 250-400 km mélységű front had
tápkörletben helyezkedett el. 

A Szovjet Hadsereg hadtápbiztosítási rendszerében egyre nagyobb 
jelentőségre tettek szert a vasúttól elszakadó, gépkocsi szállítóeszközökön 
mozgatott, közúton települő front (hadsereg) előretolt anyagi alap rész
legek. 

Vizsgálataink a továbbiaaoban a rendelkezésre álló forrásanyag figye
lembevételével csak néhány kérdésre, mint a felszabadító hadműveletek 
során az anyagi biztosítás megszervezése, a felszabadító hadműveletekben 
résztvevő másnemzetiségű csapatok hadtápbiztosításának sajátos.ságára, s 
végül a szovjet front hadtáp szervek által a lakosság részére nyújtott se
gítségadásra korlátozódik. 

I. 

A felszabadító hadműveletek anyagi biztosítása 

A magyarországi felszabadító hadműveletek hadtápbiztosítását alap
vetően befolyásolta .az, hogy a Jassi-Kisinyovi hadművelet eredménye
képpen a német arcvonal déli szárnya összeomlot,t, a szovjet csapatok 
gyors (napi 20-21 km-es) ütemben folytatták a visszavonuló német csa
patok üldözését, mellyel a vasúthelyreállítás alacsony üteme nem tartha
tott lépést. Ennek következtében 1944. október elejére, vagyis az első (deb
receni) támadó hadművelet kezdetére a vasútvonal a csapatoktól 500-600 
km-re szakadt le.4 

Emiatt a 2. ukrán front hadtáp körlete más frontokhoz viszonyítva a 
hadműveletek kezdetén lényegesen mélyebb (200-300 helyett 500-600 
km) volt, mely a hadművelet folyamán még tovább nőtt és a budapesti 
hadművelet kezdetére elérte a 600-800 km-t is. Ez a távolság pedig eddig 
szinte példa nélkül álló feladat elé állította a 2. ukrán front hadtápját. 

A Jassi-Kisinyovi hadművelet után a ,2. és a 3. ukrán front hadtáp
jára egyidejűleg kettős feladat hárult: 

- egyrészt biztosítani a gyors ütemben előremozgó csapatok anyagi, 
technikai, egészségügyé szükségleteinek folyamatos kielégítését, 

- másrészt, ezzel egyidőben megteremteni az úgyszólván hadműve
leti szünet nélkül kezdődő hadműveletek (debreceni, belgrádi) hadtápbiz
tosítási feltételeit (anyagi készletek felmálházása, a front hadtáp első 

lépcsőjének előremozgatása). 
A kettős feladat megoldása igen gondos szervezettséget, nagyfokú kö

rültekintést, az erők és eszközök maximális hatékonysággal történő alkal
mazását tette szükségessé. 

"Nagy Honvédő Háború története. 4. kötet 314. oldal. 
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A feladatot bonyolította az, hogy a Szovjetunió területéről érkező 
vasúti szállítmányokat az e1térő nyomtáv miatt a szovjet-román határon 
át kellett rakni, amihez átra!kó bázisokat kellett létesíteni. Ebből a célból 
a front raktárak nagy részét itt kellett alkalmazni. A front raktárak másik 
részét viszont csak a keskeny nyomtávú vasút helyreállításának ütemé
ben lehetett e1őremozgatni. A csapa,tok gyorsütemű előremozgása és a 
debreceni hadművelet előkészítése érdekében tehát első ütemben csak a 
gépkocsi szállító eszközöket lehetett a csapatokhoz történő anyagszállításra 
igénybevenni. Hogy milyen óriási s2lállítási feladatot jelentett ez, az akkori 
viszonyok között, azt jól mutatja az ~ori front hadműveletek anyagi 
szükséglete, melyek méreteit a Jassi-Kisinyovi hadművelet alapján napi 
10 OOO tonnában lehet hozzávetőlegesen meghatározni. 

Kedvezően hatott ugyanakkor az anyagi biztosítás megszervezésére a 
Dunán történő vízi-, sőt a Fekete-tengeren ,történő tengeri szállítás lehe
tősége és egyes anyagok (üza., romlandó élelmiszeo-) helyszínen tőrténő 
igénybevétele. 

Mindezen tényezők figyelembevételével került sor a 2. ukrán front 
hadtápbiztosításának megszervezésére. 

Mint ismeretes a magyarországi felszabadító hadműveletek közül az 
elsőt, a debreceni-t a 2. ukrán front csapatai hajtották végre. 

A 2. ukrán f.ront bázisai a vasúthelyreállítás már említett lassú üteme 
miatt még 1944. október elején is a Szeret folyótól keleu-e voltak. A fo
lyótól NY-ra helyezkedtek el azok részlegei. 

A front raktárakig végzett vasúti szállításon kívül Konstanca-ban, 
Várna-ban, Odessza-ban tengeri átrakó bázisokat hoztak létre a 2. és 3. 
ukrán front ellátása érdekében és bekapcsolták az üza. ellátás rendszerébe 
a Ploesti kőolajfinomítókat is 225-km-es csővezetéik kiépítéséveJ.5 

Innen került az anyagi esm{özök zöme gk.. szállítóeszközökön a hosz
szú hágókon és nehéz útszakaszokon átvezető útvonalakon a front első 
lépcső hadseregeihez. Aldozatos munkával sikerült elérni, hogy október 
l-re a hadművelet megindításához szűkséges anyagi készletek (lőszer 1,3-
1,5, hajtóanyag 4-7, élm. 10-20 ja.) a csapatokhoz és a front előretolt 
anyagi alap részlegekre kiszállításra kerültek.6 

Mindezek ellenére a debreceni hadművelet anyagi biztosítását a 2. 
ukrán front hadtápja zökkenőmentesen biztosította. Jól példázza ezt az 53. 
HDS állományába tartozó 57. hdt. anyagi ellátottsága is, mely 1,1-2,3 ja. 
lőszerrel rendelrlrezett. A hadművelet folyamán a csapatok a szűkséges 
anyagi készletekkel rendelkeztek, kivéve a Plijev tábornok lovas gépesí
tett csoportjának egyes csapatait, amelyek utánszállítási útvonalait időle
gesen a németek elvágták. 

A Budapest-i hadműveletben a hadtápbiztosítás feltételei csak 1944 
november végétől voltak kedvezőbbek, amikor slkerült a Románián át
vezető vasútvonal<llk egy rés,ié\ helyreállítani. November elején és közepén 
azonban a vasút nagymérvű leszakadása még mindig kedvezőtlenül hatott 

5 TSZA i. m. 225. oldal. 
6 Ölvedi Ignác: Adalékok a német-magyar katonai viszony alakulásához 

és a .,debreceni" hadművelet előkészítéséhez. II. rész. Hadtörténelmi Közlemé
nyek 1969. 4. szám 603. oldal. 
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a csapatok tevékenységére. Pl. nov. 17-én a 46. HDS állományába tartozó 
23. löv. hdt. tü. lőszerhiány miatt csaik 5 perces tüzérségi előkészítést vé
gezhetett.7 

A vasúthelyreállítás gyors üteméhez hozzájárult az is, hogy a vissza
vonuló németeknek nem volt idejük teljes mértékben tönkretenni a romá
niai vasúthálózatot. Ugyanakkor a központ hadtáptól érkező vasúti szállít
mányok gyors továbbítását szolgálta az is, hogy a keskeny nyomtávú vas
utak egy részénél megfelelő távolságra harmadik sínszálat fektettek le, 
így átrakás nélkül folyhatott a szállitás.8 

Ennek eredményeképpen vált lehetővé frontelosztó állomás létesítése 
1944 október végétől BRASSÓ, 1944 januárjától DEBRECEN-ben. 

A vasúthelyreállító csapatok sikeres tevékenységének eredményeként 
Budapestre már a város fels:aabadítását követő negyedik napon befutottak 
a vasúti katonai szerelvények.9 

A főproblémát a budapesti hadműveletben főleg a negyedik szakasz
ban (1945. január l-től február 13-ig) a Dunán való átszállítás képezte. Az 
átszállítás biztosítására az ö.sszes szállítási ág lehetö.ségeit igénybevették: 

- a közúti szállítás folyamatossága érdekében a Dunán 6 átkelőhe
lyet (4 úszóhíd, 2 komp) létesítettek,10 

- Bajánál drótkötélpályát épitetrtek, mely naponta mintegy 1200 t 
lőszer átszállítását tette lehetővé,11 

- a jégzajlás ideje alatt, antikor a vízi átkelőhelyek tevékenysége 
megbénult, csővezetékeket fektetrtek, amely lehetővé tette a hajtóanyag 
átszállítását, 

- az után.szállításhoz igénybevették a szállító repülőgépeket is. Az 
U-2 repülőgépek naponta 30 fordulót is végeztek átszállitva egyenként 9 
tonnát. 9 repülőgéppel (napi 81 t szállítótérrel) valóságos légihíd jött lét
re.12 A rendkívül nehéz szállítási viszonyok miatt 1945 januárjában a 17. 
légi hadseregre és a Duna Katonai Flottillára hárult a lőszerszállítás és 
a sérültek kiürítése a 4. gd. hadsereg hídfőjéből.13 

Igen nagy jelentőségű volt a Duna Flottilla bekapcsolása is a szállítási 
feladatok megoldásába. A flottilla 6 átkelőhelyet rendezett be (Ercsi, Rác
keve, Dunaföldvár, Gerjen, Baja, Mohács) 14. A flottilla 1944 október-dec
emberben 41 OOO t anyagot, 50 OOO t élelmiszert szállított a 2. ukrán front 
részére, 1945. január l-től február 20-ig pedig a jobb partra 27 OOO t lő
szert, a balpartra 18 OOO sebesültet szállított át.15 A flottilla által végzett 
nagyvolumenű szállítások - harci tevékenység mellett - jól bizonyítják 

7 Hadtörténelmi Közlemények 1965. 4. sz. 711. oldal. 
8 Tóth Sándor: A Szovjet Hadsereg felszabadító harcai Magyarországon, 

Budapest, 1965. 71. oldal. 
9 A Nagy Honvédő Háború története. 5. kötet, 325. oldal. 
10 M. Malachov: Ot Balatona do Veni. Moszkva, 1959. 87. oldal. 
11 A Nagy Honvédő Háború története, 5. kötet, 164. oldal. 
12 J. Markvin: A Duna partján, Budapest, 1954. 241. oldal. 
13 Oszvobozsgyenije, Vengrii ot fasizma. Moszkva, 1965. 78. oldal. 
14i J. Loktyionov: Dunajszkaja Voennaja Flottilla v Velikoj Otycsesztvenoj 

Vojne. Moszkva, 1962. 165. oldal. 
15 Ugyanott 206-211 oldal. 
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a Dunán való víziszállítás lehetőségeinek mesteri kihasználását a csapatok 
sikeres alkalmazása érdekében. A flottilla tevékenységét biztosító flottilla 
hadtáp két lépcsőben: az alapvető raktárak, HVP Turnu-Severinben, a 
flottilla mozgó anyagi részleg - 1 havi készlettel - Novi-Sadon települt. 

A budapesti hadművelet folyamán az anyagi biztosítás érdekében űj 
módszereket is alkalmaztak. Ilyen volt pl. az is, hogy a lőszert gyakran 
a front raktáraktól a HDS raktárak megkerülésével közvetlenül a harcoló 
egység,elkhez szállították ki. 

A Balaton-i védelmi hadművelet folyamán a legnagyobb problémát 
a 3. ukrán front csapatainak lőszerellátása okozta. A védelmi hadművelet 
megszervezésekor a 39. ukrán front katonai tanácsa külön foglalkozott az 
anyagi-technikai biztosítás kérdésével, mivel a csapatok zöme Dunántú
lon volt, a front raktárak pedig a Duna-Tisza közén 16 helyezkedtek el. Ezt 
a problémát még fokozta a jégzajlás, amikor a Dunán létrehozott átkelő
helyek tevékenysége megbénult. Ezt drótkötélpályák, csővezeték mű
ködtetésével és légi szállítással igyekeztek pótolni. A csővezeték naponta 
100-150 t hajtóanyag átszállítását tette lehetővé, 

Rendkívül nagy jelentőségű volt a lőszerfogyasztási normák szigorú 
betartása és a lőszerrel való manőverez.és a csapatok között. 

Az ellábási, szállítási rendszabályok eredményeként a szovjet csapa
tok anyagi ellátását sikerült megfelelő színvonalon biztosítani. 

A Bécs-i hadművelet előkészítését mint ismeretes a 3. ukrán front 
balatoni védelmi hadműwlete alatt kellett végrehajtani. A balatoni had
művelet alatt már említett ,szállítási problémák miatt a támadó hadmű
velet kezdetére a 3. ukrán front csapa,tainak nem sikerült az anyagi kész
leteket az előírt mennyiségben felhalmozni. Elbből kiindulva a 3. ukrán 
front csak 1-1,5 ja. lőszerrel, 5-10 ja. élelemmel rendelkezett.17 

A kezdetben hiányzó készleteket a hadművelet folyamán végzett szál
lításokkal pótolni lehetett és így a támadó hadművelet zavartalan anyagi 
biztosítását sikerült megoldani. 

II. 

A más nemzetiségű seregtestek hadtápbiztosításának sajátosságai 

A magyarországi felszabadító hadműveletekben a szovjet csapatokkal 
egyűtt román és bolgár csapatok is resztvettek. Ez a hadtápbiztooítás te
rén számos problémát vetett fel. Az ellátási problémák megoldását részben 
az adott seregtest alkalmazásából kiindulva, részben anyagi-technikai !el
töltőttségét figyelembe véve határozták meg. Ennek megfelelően pl. a ro
mán és bolgár csapatok hadtápbi.;,tosítása is eltért egymástól. 

Míg ugyanis a 2. ukrán front kötelékében levő román csapatok (L 4. 
HDS) ellátása alapvetően Romániá!ból történt, 18 és a 2. ukrán front had
tápja csak esetenként nyújtott segítséget, addig a 3. ukrán front kötelé
kében levő 1. bolgár HDS saját országától jelentős távolságra elszakadva 

16 R. Malinovszkij: Budapest, Bécs, Prága. Moszkva, 1965. 198. oldal. 
17 Nagy Honvédő Háború története. 5. kötet. 171. oldal. 
is Fejezetek hazánk felszabadításának történetéből. Budapest, 1960. 292. o. 



, 

r 

már csak a 3. ukrán front hathatós segítségével volt képes hadtápbiztosí
tási feladatait megoldani. 

Az 1. bolgár hadsereg anyagi biztosítása a hosszú utánszállítási vona
lak következtében igen bonyolult feladatot jelentett. Ebből kiindulva a 3. 
ukrán front hadtápja jelentős segítséget nyújtott a hadsereg felszerelésé
hezH\ és végezte a hadsereg üzemanyag és élelem ellátását. 

Esetenként ezenkívül lőszert, fegyvert is adtak az 1. bolgár hadsereg 
részére. A ruházati ellátás érdekében 20 OOO pár lábbeli is átadásra ke
rült.20 

A szovjet csapatok hadtáp szervei jelentős segítséget nyújtottak: az 
új magyar hadsereg anyagellátásában is. A budapesti hadműveletben vé
gezték a Budai Önkéntes ezred ellátását. A hadműveleti teriileten levő 1. 
ho. részére jelentős mennyiségű ruhát, lábbelit adtak át, és a 26. HDS vé
gezte a ho. élelmiszer ellátását, sőt a szállításhoz tgk-t is adott.21 

Mindez jól bizonyítja, hogy a Szovjet Hadsereg hadtáp szervei nagy 
gondot fordítottak a velük együtt harcoló román, bolgár, magyar csapatok 
mindenoldalú ellátására. 

Ill. 

A szovjet csapatok hadtápja nemcsak a felszabadító hadműveletek 
hadtápbiztosítását végezte, hanem tevékeny részt vállalt a felszabadított 
területek életének megindításában, az ellátási nehé7.Ségek felszámolásában. 

Ezen a téren a szovjet hadtáp szervek már jelentős tapasztalatokat 
szereztek, részben a Szovjetunió felszabadításáért vívott hadművele
tekben, részben pedig a Szovjet Hadsereg által felszabadított országok 
Románia, Bulgária megsegítésében. A Szovjet Hadsereg Hadtápfőnöi<sé
gén speciális szerveket hoztak létre, amelyek a felszabadított országok 
ipari üzemeinek, közlekedési hálózata üzemeltetésének beindítását végez
ték. 

A szovjet csapatok s.ointe az első pillanattól kezdve, a lehetőségek ha
tárai között résztvettek hazánk lakosságának megsegítésében. Elég itt csak 
néhány példára utalni. Makón helyreállították a Maros-hidat, segítséget 
nyújtottak Debrecen, Nyíregyháza élelmezési ellátásának: megszerveZJésé
ben, Orosháza közszűkségleti cikk (só, gyufa stb.) 22 ellátásában. Szeged ré
szére tüzelőanyagot adtak át. 

Budapest a :szovjet csapatoktól a lakosság élelmezéséhez a harc alatt 
5000 t gabonát, 300 t húst, 2000 t cukrot, a szállításhoz 350 tgk-t kapott.23 

A szovjet csapatok felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtottak a 
termelés-ellátás beindítását elősegítő közlekedés megindításához is azzal, 
hogy 1945. április l-ig helyreállították a német fasiszták által sretrombolt 
vasútvonal hálózat 65%-át.24 

t'l Godó Agnes: Drávától a Muráig. Zrínyi kiadó, Bp. 1965. 76. oldal. 
20 VIZS. 1964. 12. szám. 14 oldal. 
21 Mucs Sándor: Az MN megszervezése és fejlődése. Bp, 1963. 27. oldal. 
22 Tóth Sándor: i. m. 116-118. oldal. 
23 I. T. Zamercev: Emlékek, arcok Budapest. Bp, 1969. 99. oldal. 
2" Magyarország felszabadítása. Honvéd Levéltár és Múzeum. Bp, 1950. 

90. oldal. 
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Jelentős segítséget nyújtottak a mezőgazdasági munkálatok beindítá
sában is, azzal, hogy 10 OOO t petróleumot adtak át a mezőgazdaságnak. 

A szovjet csapatok említett segítségének értékét nagyban növeli az a 
tény, hogy a segítséget a harcok alatt, a csapatok bonyolult hadtápbiztosí
tási viszonyai melilett nyújtották. 

Később, a harcok befejezése után a Szovjetunió által nyújtott támo
gatás volumene lényegesen nagye>bb volt (mint pl. a szovjet kormány 
által 1945 júliusában nyújtott 20 OOO t-ás élelmiszerkölcsön25), de ezt már 
nem a hadtáp szervek bonyolították le. 

A fels;oabaditó szovjet csapaWk és hadtáp szerveik segítsége hazánk 
felszabaditott területein a szervezett élet megindításának fontos előfelté
tele volt, egyben bizonyította a felszaJbadító szovjet csapatok önzetlen, né
pünket segitő magatartását. Az ailokor kialakult kapcsolat azóta őszinte 
barátsággá fejlődött, napjainkban pedig szilárd alapját képezi szocializ
must építő hazánk további felvirágoztatásának és fegyveres erőink test
véri fegyverbarátságának. 

25 I. T. Zamercev: i. m. 78. oldal. 
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