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Dombrády Lóránd 

Az 1938-ban megindult hadseregfelszerelési program a mennyiség 
mellett hivatva volt a minőségi fejlesztésre, a hadsereg technikai el
maradottságának fokozatos felszámolására is. Miközben Európa or
szágaiban — így a szomszédos államokban is — a hadseregek gépe
sítése nagy léptekkel haladt előre, döntő szerepet szánva a gépesített 
magasabbegységeknek a harc megvívásában, a Horthy-hadsereg gya
korlatilag csak a szemlélődés álláspontjára helyezkedhetett. Bár a 
tilalom ellenére is folyó hadseregfejlesztés során lépések történtek a 
gépesített seregtestek alapjainak lerakására, ezek anyagiak híján azon
ban nem vezettek számottevő eredményre. így az 1932^ben felállított 
gépkocsicsoport, majd 19374>en az „Előd III.'" hadrend keretében 
létrehozott gépkocsizó zászlóalj öreg — nem terepjáró — tehergép
kocsijaival alkotta csupán a hadsereg gépesített erejét, amit még 
akkor is jelentéktelennek kell tekintenünk, ha 10 kis harckocsiszá
zaddal és néhány gépvontatású üteggel egészítettek ki. A hadsereg 
7 vegyes dandárja teljes egészében nélkülözte a szervezettszerű gép
kocsianyagot. 

A „Huba I." hadrend épp ezért egyik fő feladatként határozta meg 
a gépesítést, s ezen belül a gyors seregtestek ügyének a holtpontról 
való kimozdítását. Az anyagi lehetőségeknek megfelelően szerény ke
retek 1 gyorshadtestbe szervezett 2 gépkocsi és 2 lovasdandár fel
állítását határozták el, ami jelentéktelen erőt képviselt, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy erejét messze meghaladó feladatot szán
tak neki; nem kevesebbet, mint az esetleges betörő ellenséges gyor
san mozgók elleni harcot, azzal a nem titkolt gondolattal, hogy azok 
„fordított értelemben is felhasználhatók".1 

A gépkocsizó dandárok felállításának megkezdését késedelem nél
kül, már 1938. május l-ben meghatározták, és ugyanakkor sürgették 
a gyors seregtesteken kívüli alakulatoknak minimális gépkocsianyaggal 
való ellátását is. 

A gépesítési tervek megvalósítása azonban szinte áthidalhatatlan 

* Részlet a szerző készülő disszertációjából. 
1 Hadtörténelmi Levéltár, (továbbiakban HL.) HM. Ein. VI—I. 1938/9083. Hr. 
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akadályokba ütközött. A szükséges gépkocsiknak ugyanis csak egy 
részét kívánták HM költségvetésből fedezni, más részét a polgári ál
lományból szándékoztak szükség szerint bevonultatni. Ehhez a gép
kocsipark gyors növekedésére volt szükség, mivel a fennálló helyzet 
katasztrofális volt. Nemcsak a hadsereg nem rendelkezett kellő számú 
gépkocsival, de az országos állomány is csekély volt — elmaradt a fe j 
lettebb szomszédos államok mögött is. Az 1937. év végén Csehszlová
kiában 105 527, Ausztriában 47 512 gépjármű volt,2 ezzel szemben a 
csekély számú honvédségi tulajdonban levő gépkocsi mellett 1937-
ben mindössze 30 770 volt3 az országban található gépjárművek száma. 

Ez arra indította a hadsereg vezetését és a kormányt, hogy a hely
zetet mielőbb felmérve a gépjárműállomány növelését célzó intéz
kedéseket tegyen. A feladat kettős volt, egyrészt a hadsereg tu la j 
donában levő gépkocsik és vontatók számát kellett az új hadrendnek 
megfelelően növelni, másrészt elő kellett mozdítani a polgári gépko
csiállomány gyors gyarapítását olyan hadihasználható személy- és 
főként tehergépkocsikkal, amelyek mozgósítás esetén alkalmasak a 
hadrendi szükségletek mielőbbi kielégítésére. 

A továbbiakat illetően először tekintsük át a polgári gépkocsiállo
mány növelését célzó intézkedéseket, azok eredményeit, illetve ku
darcait. 

Az Iparügyi Minisztérium 1938. december 18-án nyújtotta be az 
ország motorizálásáról készített tervezetét, A helyzet hosszas tanul
mányozása után nehezen megszülető tervezet az 1938 őszi mozgósítás 
tapasztalataiból, Valamint az ország meglevő gépkocsiállományából 
indult ki. A mozgósítás során, amely a hadrend szerint 50%-os volt, 
az 1700 honvédségi tulajdonban levő különböző gépjármű kiegészí
tésére 3000 gépkocsit vettek igénybe. A teljes mozgósítás esetén még 
további 3000 gépkocsit kellett volna bevonultatnia, holott már a 3000 
is komoly zavarokat okozott a gazdasági életben. 

A hadrendfejlesztés a mozgósítási kellálladékot több mint 17 000 
gépjárműben határozta meg. Ennek elérése 1940 végéig, a hadrend
fejlesztés első ütemének („Huba I.") befejezéséig —<- mint a tervezet
ben olvasható — komoly probléma, „mert a honvédség tulajdonában 
ekkor csak alig 5274 gépjármű lesz. A hiányzó 12 000 darab gépjár
művet a mozgósítás pillanatában a polgári életből kell elvenni. Ezen 
felül a háborús veszteségek pótlására havonta 1250 darab " gép já rmű
vet kell biztosítani (50 darab páncélgépjármű, 80 személygépkocsi, 600 
tehergépkocsi, 160 darab vontató, 130 darab motorkerékpár, 230 k ü 
lönleges katonai jármű). Hazánk jelenlegi ipari felkészültsége — h á 
rom hónap átállási idő után — a fenti havi 1250 darabos utánpótlás 
egytizedét tudja teljesíteni. Ezért hathónapos háborút1 véve alapul, 

2 Magyar Statisztikai Zsebkönyv. Budapest, 1938. 3 Uo. — Ezen belül 16 451 volt a személygépkocsik és csak' 3486 á hadihasználhatóság szem
pontjából fontosabb tehergépkocsik száma, az 1358 egyéb gépjármű mellett 9475 db^ot tett 
ki a motorkerékpárok száma. --- • . .. 

4 Ezek a lehetőségeket messze meghaladó számítások egy rövid, elsősorban Románia el
leni hadjáratot vettek alapul, amelyet a vezérkar véleménye szerint rövid idő alatt sikere
sen meg lehet vívni. A magyar külpolitika és katonai vezetés fő célkitűzése ekkor (1939) a 
Romániával saját erőből történő leszámolás. 
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a polgári életből a honvédség összesen 19 031 darab gépjárművet k í 
vánna lefoglalni."5 Viszont 1938 szeptemberében csak 19 547 szgk, 
3759 tgk, 1511 egyéb gépkocsi és 11 611 motorkerékpár volt az or
szágban. Ezeket az adatokat összehasonlítva a kívánalmakkal, a ter
vezet készítői arra a megállapításra jutottak, hogy „személygépkocsi
ból a hadsereg 4731 darabos szükségletét a gépkocsiparkból fedezni 
lehet, motorkerékpár terén kb. 11 600 motorkerékpár áll rendelkezésre 
a 2838 darabos katonai szükséglet fedezésére. It t m á r tekintetbe kell 
venni, hogy a 11 600 motorkerékpár oly rossz karban és elhasznált 
állapotban van, hogy tapasztalatok szerint a közel 3000 darabos szük
séglet fedezése is probléma lesz. 

A tehergépkocsiknál és vontatóknál viszont a helyzet katasztrofális. 
A hadsereg kb. 11 000 darabos (feltételezve, hogy az utánpótlás szem
pontjából a különleges gépjárműveket és vontatók egy részét is szük
ség szerint tehergépkocsikkal kell pótolni) szükségletével szemben 
alig 3700 tehergépkocsi van polgári tulajdonban, s annak a fele a 
mostani igénybevétel tapasztalatai szerint katonai célokra alkalmatlan. 

Azonfelül a hadiiparnak legalább 500 darab a tehergépkocsi-szük
séglete (nem számítva egyéb nélkülözhetetlen polgári üzemi gépjármű 
szükségletet), s számot kell vetni azzal is, hogy a katonai szállítások 
és a légitámadások a vasúti szállítást lehetetlenné teszik, és a pol
gári élet sem maradhat tehergépkocsi nélkül. A katonai célra alkal
mas vontatók száma néhány százra tehető. Ezeket tekintetbe véve 
max. 1000 tehergépkocsit foglalhat le a katonaság. Hiány marad 
10 000 darab tehergépkocsi. I t t kell tehát 2—3 éven belül a hiányzó 
mennyiséget a hadsereg rendelkezésére bocsátani, valamilyen rendel
kezésre álló módon."6 

Az állomány e nagymérvű gyarapítását a Honvédelmi Minisztérium 
illetékesei mindenképpen a polgári erőforrások maximális felhaszná
lásával kívánták elérni, mivel tisztában voltak azzal, hogy a hadfel
szerelési programban rendelkezésre álló összegek ilyen arányú gépe
sítéshez nem elégségesek. 

Épp ezért a tervezet felsorolja azokat a módokat, amelyek — véle
ményük szerint — lehetővé tehetik a polgári gépkocsipark gyors sza
porítását, s hozzásegítenek a kérdés ,,gyors és nagyvonalú" rende
zéséhez: „Az ország motorizálását gátló rendelkezések hatálytalanítá
sával és megfelelő támogatás útján lehetővé kell tenni, hogy a polgári 
élet felvevő képessége a jelenlegi 4000 tehergépkocsi ötszörösére emel
kedjék." Azonban „ . . . a gazdasági életünk tőkeszegénysége, vasútháló
zatunk sűrűsége, rossz útviszonyaink folytán nem elég a polgári gép
kocsigyártást gátló rendeleteket, adókat, vámokat eltörölni. Ezenfelül 
szükséges még egy olyan nagyarányú rendelésnek a gyártásra való 
bocsátása, illetve a piacra dobása is, mely többezres szériák felfek
tetésének a lehetőségét- adja meg és ezáltal oly olcsóvá teszi a cikket, 
hogy az a szegényebb rétegek (nem tudni, kiket ért a tehergépkocsit 
vásárló szegényebb rétegek alatt — D. L.) által is megvásárolható 

5 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3764. 
6 Uo. 
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lesz. Miután ily konstrukcióra csak az állam képes, az akciót az ál
lamnak kellene lebonyolítani. Egy ilyen akcióval 3000—4000-rel le
hetne már első év leforgása alatt is növelni tehergépkocsi állomá
nyunkat."7 

Az „akció" meglehetősen zavaros. Nem tudni, miféle nagyarányú 
megrendelések állami lebonyolítására gondoltak a tervezet szerzői; 
ennek kifejtésével adósak maradtak. Azt mindenesetre megállapít
hatjuk, hogy a tehergépkocsi-állomány egy év alatti 4000 db-os nö
veléséneik terve nélkülözött minden realitást. Az 1938. évi 3795 db-os 
tehergépkocsi-állomány több éves beszerzés eredménye volt, s ez a 
mennyiség a magyar gazdasági élet igényeit nagy egészében kielé
gítette. A kialakuló gazdasági konjunktúra — éppen mer t a haditer
melésen alapult — korán sem jelentett olyan prosperitást, ami a 
gazdaságot arra indította volna, hogy a tehergépkocsi-parkot, még ol
csóbb árak esetén is, rohamosan — már 1939-ben is, majd azt köve
tően évenkét átlag 4000 db-bal — növelje. Ennyi tehergépkocsira nem 
volt szükség, és a válságból ideig-óráig kilábaló, tőkeszegény gazda
sági élet még a beszerzést megkönnyítő intézkedések mellett sem volt 
képes és hajlandó 1—2 éven belül 50 millió pengő körüli összeget 
számára felesleges gépkocsikba fektetni, csak azért, hogy azokat moz
gósítás esetén a honvédség rendelkezésére bocsáthassa. 

A „nagyarányú polgári rendeléseknek hazai gyártás útján tör
ténő kielégítése is akadályokba ütközött. A tervezet megállapította, 
hogy „a hazai gépkocsigyártó ipar kapacitása a jelenlegi és még ki
adandó megrendelésekkel oly módon foglalkoztatva van, hogy 1939. év
ben max. 250 db tehergépkocsit, 1940. max. 400 db, 1941-ben max. 
1000 db-ot tud gyártani polgári célokra. Háború esetén csupán ha
vonta a páncéljárművek, különleges katonai járművek pótlása az ipari 
kapacitás legalább háromszorosát követeli meg."8 Meglepő, hogy az 
Iparügyi Minisztérium 1938-ban mennyire nem volt tisztáiban a már 
kiadott rendelések mértékével és a gyárak kapacitásával. E számok 
ugyanis közel sem fedték a valóságot, mert csak a honvédség ré 
szére történő gyártás részleges leállítása esetén lettek volna képe
sek a gépkocsigyártó üzemek ilyen mértékű polgári szállításokra. A 
„Botonď'-program, valamint egyéb honvédségi szállítások 1939—40-re 
ugyanis már teljes egészében lekötötték a gyárak kapacitását, s ezt 
is csak nagy nehézségek árán tudták teljesíteni. Csak a termelési ka
pacitás nagyarányú növelése, esetleg új gyár létrehozása tette volna 
lehetővé ugyanakkor a polgári célra való gyártást. 

Amennyiben a polgári vonal csak részben tudna eleget tenni a 
kívánalmaknak, úgy „a honvédség külföldről szerezze be a hadrendi 
szükséglet még hiányzó gépkocsijait" — javasolta végül a tervezet. 

Ami a külföldi beszerzéseket illeti, ekkor — 1938-ban — a német 
és olasz mellett még a tengerentúli lehetőségek is nyitva álltak, ahon
nan rövid idő alatt be lőhetett volna hozni katonai és polgári célra 
egyaránt a szükséges mennyiséget. Nehézséget jelenthetett, hogy ne-

7 UO. 
8 Uo. 
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mes valutában kellett fizetni. A tervezet nem számolt az esetlegesen 
bekövetkező eseményekkel, a világpiaci árak, a beszerzés és szállítás 
lehetőségeinek változásaival. 

„A gátló intézkedések megszüntetése és a gyártási kapacitás növe
lése után megfelelő árpolitikai intézkedések, az alkatrész kereske
delem megrendszabályozása, olcsó javítási lehetőségek megteremtése 
válnak szükségessé. Be kell vezetni a kötelező árellenőrzést a gépko
csigyárakban, javítóműhelyekben és az import alkatrész kereskede
lemben a polgári gépkocsik tekintetében",9 s létre kell hozni egy, 
az ország motorizálásával foglalkozó csúcsszervet — fejeződik be 
az Iparügyi Minisztérium tervezete. 

Az olcsó javítási lehetőségek és a többi járulékos beruházás, mint 
benzinkutak, utak stb. létrehozásáról és fejlesztéséről is szó van ugyan 
a tervezetben, de az ehhez szükséges órási összegek előteremtésének 
módjáról nincs. 

Az iparügyi miniszter tervezetének figyelembevételével készítette 
el 1939 januárjában a HM előterjesztését a Legfelsőbb Honvédelmi 
Tanács (LHT) elé. Ez is a mozgósítási tapasztalatokból indult ki, ami 
bár az országos készletet csak 20%-os mértékben vette igénybe, a 
hadihasználható készlet mégis teljesen kimerült ; a gazdasági élet 
gépjármű forgalma bénulóban volt. Mivel a polgári állományból se
lejtes anyagot is igénybe kellett venni, ezek javítása komoly költség
vetési nehézségek elé állította a katonai vezetést. Ezért kérték a 
Honvédelmi Tanácsot, hogy „az országos gépjárműállomány megfelelő 
szaporítására, a honi gépjármű gyártásnak új alapokra fektetésére és 
ezek eredményeként az egységes gépjárómű típusok biztosítására ha
tályos rendszabályokkal haladéktalanul intézkedjék. „Arra van ugyan
is szükség — írták —, hogy az érdekelt tárcák érintett szakosztá
lyait egybehangoló egykézirányítás és a magyar királyi kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszter úr hatáskör intézkedése mellett 
a honvédelem szükségletét (kereken 10 000 db igen jó állapotban levő 
gépjármű) mozgósítás esetén megbízható módon biztosítani lehes
sen."10 Az általuk lefektetett igények még meg is haladták az ipar
ügyi miniszter előterjesztésében foglaltakat. Szükségesnek tartották, 
hogy a polgári gépjármű-állomány „egy éven belül, vagyis 1939. 
év végéig, legalább 5600 másfél-három tonnás tehergépkocsival, 1000 
sebesültszállítás céljára alkalmas gépkocsival, 300 kerekes vontató
val és 3000 motorkerékpárral; a 'következő esztendőben 1940. év vé
géig ugyanilyen mennyiségben, mint az 1939. évben és végül 1941-
ben és az azt követő években az 1939 és 1940 években egyenként 
szükséges szaporításnak legalább 10%-ával, évente 500 tehergépko
csival, 50 betegszállító gépkocsival, 30 kerekes vontatóval és 300 mo
torkerékpárral szaporíttassék."11 

9 Uo. 
10 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3126. 
i l Uo. 
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A megoldást, a gátló okok elhárítása mellett, elsősorban az elégte
len hazai gyártás fokozásában látta, mégpedig oly módon, hogy a 
„Ford Műveket azonnal be kell telepíteni az országba, mégpedig a 
Duna jobb partján Albertfalva, Budafok, Nagytétény (vasút, közút és 
víziút) területére; a kölni gyár mintájára, a tehergépkocsik 50%-os 
honi gyártására."12 E terv kétségtelen előnye szerintük, hogy „az 
egységes típust megteremtik, valamint az eddigi honi — csak kezdet
legesnek mondható és elégtelen teljesítőképességű — gépjármű gyár
tást nem veszélyezteti, sőt az egységes ipari egyesülésbe vonva ha
talmasan korszerűvé, vagyis olcsón sokat termelővé fejlesztik."13 Arról 
nem szólt a tervezet, hogy a korlátozott felvevő képességű hazai piac 
mellett vajon milyen piaci lehetőségek és előnyök bírhatják rá a 
Ford Műveket, hogy az egyre súlyosbodó nemzetközi helyzetben na
gyon gyorsan, lehetőleg egy év alatt autógyárat hozzon létre hazánk
ban. Az talán mégsem, hogy 10 ezer gépkocsi legyártásával hozzá
járuljon a honvédség problémájának megoldásához. Legfeljebb az; 
olcsó hazai munkaerő felajánlásával tudtak a külföldi tőkére hatni. 

E „nagyvonalú" terv megvalósításában azonban nem igen bízott a 
katonai vezetés sem. Ezért végső megoldásként az ajánlották, hogy 
amennyiben a polgári gépjárművek szaporítása a fenti módon nem 
sikerülne, úgy „a honvédelmi tárcán belül kellene egyelőre kereken 
3000 darab tehergépkocsit, 500 darab sebesültszállító gépkocsit, 300 
darab kerekes vontatót és 3000 darab motorkerékpárt azonnal besze
rezni egý új honvédelmi pótköltségvetés terhére."1 4 Ezt a megoldást 
a HM 3. b. osztálya már a tervezet előkészítése előtt is felvetette. 

A felterjesztés utolsó fejezetében, bár csak feltételesen, de kény
telenek kimondani az igazságot is, hogy, „amennyiben az azokban fog
laltak (a felterjesztésben — D. L.) bármely okból a megjelölt időn 
belül teljes mérvben nem lennének végrehajthatók, nem marad más 
hátra, mint honvédségünk hadrendjét gépjárómű vonatkozásban a 
mainak megfelelő százalékára csökkenteni. Ez annyit jelent, hogy 
ebben az esetben egy félig-meddig korszerű, ütőképes haderőről még 
csak beszélni sem lehet."15 

A tervezetek készítői érthetetlen módon számításon kívül hagytak 
egy, a terveik megvalósítását mindenképpen hátráltató tényezőt: az 
időt. Elképzelésük szerint már 1939-ben döntő változásokat vártak 
Ezzel szemben, amikor az illetékes polgári szervekkel a tárgyalások 
1938 folyamán megindultak, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy az 
eredeti elképzelésektől messze elmaradó részmegoldások is csak több 
hónapos tárgyalások eredményeképpen valósulhatnak meg. Már az 
első tárcaközi értekezleten — amely 1939. január 26-án a Kereskede
lem- és Közlekedésügyi Minisztériumban a Külkereskedelmi Hivatal, 
MÁV, Posta, valamint a Honvédelmi és Iparügyi Minisztérium kép-

12 UO. 
13 Uo. 
14 Uo. 
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viselőinek részvételével ült össze, hogy a tervezeteknek megfelelően 
megvizsgálja a honi gépkocsigyártás, valamint az országos készlet gya
rapításának lehetőségeit — részt vevő katonákat hideg zuhanyként 
-érte, mikor a jelenlevők kifejtették álláspontjukat, amiből „ismét" ki
bontakozott mindaz a változatlanul fennálló nehézség, akadály, ami a 
kérdés „nagyvonalú megoldását" a polgári hatóságok részéről „évek 
óta akadályozta". 

Az értekezleten elsősorban a MÁV és Posta jelenlevő képviselőit 
igyekeztek meggyőzni, hogy gépkocsiparkjukat növeljék. A MÁV-tól 
azt várták, hogy 1000 tehergépkocsit állítson be, s ezzel újabb terü
leteket kapcsoljon a teheráru forgalomba. Meglepő kívánság volt ez 
— valószínűleg az állomány gyarapítását szolgáló egyik állami akció
nak szánták —, ha meggondoljuk, hogy a gépkocsi-fuvarozást, és így 
a tehergépkocsi gyarapodást gátló okok között első helyen épp a 
MÁV-ot védő hűségnyilatkozatot kívánták megszüntetni. A MÁV 
azonban csak 400 tehergépkocsi beállítására hajlott, a többi elől me
reven elzárkózott, mivel az a vasút évi különben is deficites forgal
mában legalább 25 millió pengős kiesést jelentene.16 Eredménytelenül 
igyekeztek meggyőzni a MÁV illetékeseit, azok nem voltak hajlan
dók a kívánt beruházásra, hanem a véleményük szerinti sokkal elő
ny ösebb, s legjobb megoldásként a közvetlenül honvédségi beszerzést 
javasolták. Csak a 25 millió pengős összegből (nyereség kiesés) a 
honvédség teljes szükségletét biztosítani tudná. 

Nem jutottak többre a Postával sem, amely a gazdaságosságra való 
hivatkozással mindössze 40 tehergépkocsi beállítását vállalta. 

Az értekezlet a Ford betelepülését a magyar ipar szempontjából 
nem kívánatosnak minősítette. A jelenlevő katonák azonban nem 
nyugodtak bele a terv elvetésébe, s igyekeztek a „civiliket" jobb be
látásra bírni. így aztán az „elhangzott honvédelmi érdekek nyomós-
sága azt eredményezte, hogy az Iparügyi Minisztérium kiküldöttjei 
szerint: a Ford tegyen konkrét javaslatot és az Iparügyi Minisztérium 
megszabja a honi követelményeket. Ezeknek az egybevetése esetleg 
azt eredményezhetné, hogy a Ford betelepülhetne, különösen akkor, 
ha a települést közvetlenül Ford Amerika létesítené".17 

Egyetértettek a jelenlevők a külföldi gépkocsi-behozatalt akadá
lyozó, a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium hatáskörébe 
tartozó okok felülvizsgálatának és ennek nyomán a megfelelő intéz
kedések mielőbbi megtételének szükségességében, valamint abban, 
hogy a sebesültszállító gépkocsik és vontatók beszerzése csakis hon
védségi hatáskörben képzelhető el. 

A Honvédelmi Minisztérium 3. b. osztálya a történteket értékelve 
rosszallását fejezte ki, a szokott módon szűklátókörüséggel vádolt 
minden olyan szervet vagy személyt, aki megfontolás tárgyává tette, 
vagy éppenséggel bírálni merte a katonai vezetésnek az adott lehető
ségeikkel nem számoló, mindent a katonai érdekeknek alárendelő tö-

16 A MÁV bevétele 1938-ban 259 863 000 P , k iadása 285 160 000 P volt. 
17 HL. HM. Ein. 3. b- — 1939/6209. 
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rekvéseit. Megállapította, hogy a gépkocsihelyzet megoldására való 
törekvés a polgári minisztériumok gáncsoskodása következtében — a 
HM évről évre megújuló törekvései ellenére — ez alkalommal is csak 
addig jutott, hogy továbbra is „közgazdaság politikai szempontokból 
kifolyólag csalk máig terjedő rövidnézésből bírálódik el e nagyhord
erejű kérdés, aminek következtében lemarad vagy legjobb esetben 
idomul, ahelyett, hogy hozzá idomulnának az egyéb kérdések."18 Épp 
ezért a kérdést a „polgári rövidnézésből kimozdítandó" az osztály 
„osztatlan szakirányú felelősségére hivatkozással, de egyben végső 
erőfeszítéssel"19 kívánt rámutatni arra, hogy a honvédségnek e leg
égetőbb kérdése „polgári miniszteriális hatáskörben nem oldható meg 
és ilyen megoldás az irányadó tényezők átállítása nélkül a jövőben 
sem remélhető".20 A kérdés nagyvonalú rendezése semmiféle halasz
tást nem tűr, hiszen „a február í^től (1939 — D. L.) érvényes mozgó
sítási előkészületek gépjárművek vonatkozásában teljesen valószerűt
lenek . . . az ebből eredhető és szakszempontból már előre meglátható 
katasztrofális következmények a lelkiismeretlenség vádjával sújtaná
nak, amelynek súlya alatt minden kormányzat összeroppanna".21 A 
felelősségnek a „polgári vonalra" történő drámai hangú áthárítása 
után megállapították, hogy a kialakult helyzet következtében a hadi 
hadrend gépjármű vonatkozásainak csökkentése elkerülhetetlennek 
látszik. Ezért javasolták, hogy a kérdés nagyvonalú rendezését kor
mányzati kérdésnek tekintve a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács ren
dezze. A tanácstól várták, hogy az „irányadó tényezők átállításával" 
a polgári gépkocsiállomány tervszerű fejlesztését a polgári miniszté
riumok hatáskörében feltétel nélkül elrendeli, s ennek hatása leg
később 19404>en érezhető lesz. De addig is, míg ezeknek az intézke
déseknek foganatja lesz, a legkevesebb Ír,* kellálladékot azonnali pót
költségvetés terhére kívánták beszerezni. 

Az LHT foglalkozott is a kérdéssel, de nem sietve el a dolgot, csak 
1939. május 31-i ülésén jelölt ki egy tárcaközi bizottságot a helyzet 
vizsgálatára azzal, hogy saját tapasztalatai, valamint az iparügyi és 
honvédelmi miniszter felterjesztésének figyelembevételével tegyen 
javaslatot a kérdés megoldására.22 

Győrffy-Bengyel Sándor, III. csoportfőnök 1939. március 3-i ér te
kezletén a jelenlevők kénytelenek voltak szembenézni a való helyzet
tel. A hadtestektől beérkezett jelentések, valamint a 3. b. osztály 
számvetése alapján ugyanis megállapították, hogy míg a honvédségi 
típus gépjármű-megrendelések szállítása már folyamatban van, addig 
teljesen kilátástalan a helyzet az országos készletből fr. esetén igénybe 
veendő tehergépkocsikat illetően. A polgári használatban levő teher
gépkocsik gyarapodása olyan lassú, hogy a honvédség jelenlegi csök
kente t t hadrendje mellett is a fr. napján 6000 gépjármű fog hiányozni. 

18 Uo. 
19 Uo. 

-20 Uo. 
21 Uo. 
* Ír. = felriasztás, a mozgósítás rejtett elnevezése. 
22 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/9577. 
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A gépkocsiállomány növekedése az előző évhez viszonyítva 1938-
ban némileg meggyorsult ugyan, de közel sem a várt mértékben. A 
személygépkocsik száma 14,9, a tehergépkocsiké 9,1, az egyéb kocsiké 
11,1%-kal, a motorkerékpároké pedig 19,1%-^kal gyarapodott. A 379 
forgalomba helyezett új tehergépkocsi csak 3803 db-ra növelte az ál
lományt, amelynek jelentős része állandóan javítás alatt, üzemen 
kívül állt.23 Az 1938-as év végén, épp az őszi honvédségi igénybe
vétel következtében 9970 ilyen gépkocsi volt az országban. Növelte 
a nehézségeket, hogy a személygépkocsik között 164, a tehergépkocsik 
között 130 gyártmány volt képviselve,24 ami az alkatrész-utánpótlást, 
a javítások megszervezését már békekörülmények között is nagyon 
nehezítette, háború esetén pedig szinte lehetetlenné tette. A személy
gépkocsik között a német, olasz, amerikai, míg a tehergépkocsik közt 
az amerikai és magyar gyártmányú kocsik szerepeltek a legnagyobb 
számban.25 Természetesen a személygépkocsik közt a 'kis kocsik vezet
tek, s a tehergépkocsi-állomány zömét is a 1,5 t-sok között találjuk. 

Az egyéb gépkocsik számának csekély növekedése (139 új kocsi) 
előrelátható volt, mert a fejletlen autóbuszközlekedést a meglevő, 
főleg magyar gyártmányú állomány (MÁVAG, Rába, MAG) kielégí
tette. Ezek közül 1031 készült magyar gyárakban.26 

A fejlődés ütemét figyelembe véve kimutatták, hogy 1939 végén 
továbbra is 80%-os hiánnyal fognak küzdeni, és ez 1940-ben sem fog 
változni, mivel a hadrend fejlődése, valamint az alakuló VIII. had
test polgári gépkocsiszükséglete az előrelátható gyarapodást felszívja. 
Még 1941 végéig is csak 70%-osra csökkenthető a tehergépkocsi-hiány, 
amennyiben közben további hadrendfejlesztés nem történik.27 

Az értekezleten Győrffy-Bengyel altábornagy is kifejtette a maga 
elképzeléseit 6000 különböző gépkocsi sürgős beszerzéséről. Tervét az 
Ausztriával szemben fennálló több mint 100 millió pengő liquidációs 
követelésünkre építette. Az Anschluss előtt már sikerrel bíztató tár
gyalások folytak. Kilátásban volt 40—50 millió pengő átadása. Győrffy-
Bengyel most a „jogutódtól", Németországtól kívánta behajtani a kö
veteléseket, méghozzá anyagban. Ezen anyagi források birtokában 
kívánt egy olyan külföldi gépkocsi konszernhez fordulni, 'amelyik 
szerinte export áron hajlandó volna gépkocsikat szállítani Magyar
országnak, és hogy a magyar ipar el ne sorvadjon, még arra is ha j 
landó lenne, hogy minden két gépkocsi után egy darabot Magyaror
szágon gyárt le. 

Az elképzelés alapjaiban hibás feltételezéseken alapult. Németor
szágnak kisebb gondja is nagyobb volt annál, minthogy siessen a 
bekebelezett Ausztriával szembeni magyar követeléseket kielégíteni. 
De ha Győrffy-Bengyel még bízott is ebben, józan megfontolással 

2'( Statiszt ikai Szemle, 1939. 2. 122. t . 
24 Uo. 124. o. 
25 u o . 125. o. — Személygépkocs ik : Fiat 3455; Opel 2434; MAG 1275; Steyr 1202; Ford 1200; 

DKW 1055; Adler 1043; Tehe rgépkocs ik : Fo rd 642; Rába 524: Chevrole t 541; MAVAG 414. 
26 Uo. 127. O. 
27 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/3341. 
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azt még ő sem hihette, hogy az egyre inkább elszigetelődő anyag-
hiánnyokkal küzdő Németország nyersanyaggal fizet nekünk. 

Az értekezletről készült feljegyzésből az sem derül ki, hogy melyik 
konszernnel kívánt tárgyalni a vázolt feltételek mellett. Feltételez
hetően a Ford Művekkel. Lehetséges, hogy voltak kezdeményezések 
a tárgyalásokra, azonban ezek meg is maradtak ebben a stádiumban. 
A német hadigépezet megindulásának árnyékában az esetleges meg
állapodást már különben sem igen lehetett volna realizálni. 

Ami az ajánlat érdemi részét illeti — ha utána számolunk —, ez 
képtelenség. A konszern minden két export áron szállított tehergép
kocsi után egyet nálunk gyártott volna le. Feltételezve az első évben 
3000, a piacot maximálisan kielégítő export áron behozott tehergép
kocsit, az itthon gyártott 1500-at már nem lett volna könnyű eladni. 
Nem is beszélve a következő évek termeléséről. Ezért viszont nem 
igen alapított volna a Ford Művek gyárat Magyarországon. 

Az értekezletről készült vezérkari feljegyzésből kitűnik az is, hogy 
az Anyagi Csoportfőnökségen már nem bíztak a polgári hatóságok által 
készített különböző felterjesztések, tervek sikerében. Gúnyosan je
gyezték meg, hogy „a polgári hatóságok a motorizálás érdekében 10 
év alatt egy bizottság felállításán kívül semmit sem tetteik, s a bi
zottság működésének egyetlen eredménye, hogy az ország gépjármű
állománya azóta csak csökkent, így a honvédségnek magának kell ezt 
a kérdést megoldania."28 

Az LHT által kijelölt tárcaközi bizottság közel féléves vizsgálódás 
után, 1939. július 21-én tette meg jelentését. Megállapították, hogy a 
meglevő tehergépkocsi-park kicsi, elavult, többségében nem hadihasz-
nálható. Épp ezért szükségesnek tartották „legkésőbb 1940. április l-ig 
1500 darab (nem 8—9000!) új tehergépkocsinak a polgári forgalomba 
való beállítását. (A HM eredetileg 5000 darab tehergépkocsi egy éven 
belüli beszerzését kívánta.) Az esetben, ha legalább 3 tonnás teher
bírású egységek hozatnának be, a sürgős szükség 1500 gépkocsival 
biztosítható."29 A bizottság tehát végleg leszámolt az eddigi minden 
alapot nélkülöző fantasztikus tervekkel, s egy nem minden nehézség 
nélküli, de különböző kedvezmények megadásával megközelítően 
végrehajtható elképzelést vázolt fel. Abban természetesen tévedtek, 
hogy 1500 db 3 tonnás gépkocsi össz-rakfelületével kielégíti a hon
védség 5000 darabos igényét, ugyanis az nagyrészt eredetileg is 3 
tonnás kocsikban volt megadva, valamint a hadrendben két külön 
alakulathoz beállított 2 darab másfél tonnás tehergépkocsi természe
tesen nem helyettesíthető 1 darab 3 tonnással. Ez arra mutat, hogy 
a tervezet készítői nem voltak tisztában a hadrendfejlesztés miként
jével. A kocsikat külföldről javasolták behozni, mivel megállapítot
ták, hogy a hazai gyáraink két éven belül a honvédségi szerződések
kel teljesen igénybe vannak véve, s épp ezért a gépkocsik behozata
lával kárt nem szenvednek. A bizottság 1450 db 3 tonnás Ford, Opel 
és Daimler-Benz, valamint 50 db 4—4,5 tonnás Bussing N. A. G. 

38 Uo. 
29 HL. HM. Ein. 8. b . — 1939/46503. 
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típusú gépkocsi importját javasolta. Elsősorban alvázakra gondoltaik, 
mivel feltételezték, hogy a hazai üzemek képesek a karosszériákat 
megfelelő áron és időben legyártani. 

A bizottság tisztában volt azzal, hogy megfelelő kedvezményes ára
kat kell kialakítani, hogy a kocsikat el lehessen adni. Egy 3 tonnás, 
5400 pengő értékű német tehergépkocsit 1938-ban 13 050 pengős áron 
adtak el Magyarországon. Ezt az árat most közel felére, 7—7500 pen
gőre kellett leszállítani, hogy a kocsik eladhatók legyenek. Evégből 
a következő intézkedéseiket javasolták:30 

— a behozatali vámok és megtérítések felfüggesztése, a kész ka
rosszériára vonatkozó vám kivételével; 

— a német gyárak által nyújtott export prémiumok és egyéb ked
vezmények biztosítása; 

— a behozott gépkocsik árának az Árkormánybiztosság (ÁKB) ál
tali maximálása; 

— a hazai gyártású karosszériákhoz szükséges alkatrészek és fel
szerelések vámmentes behozatala. 

A tehergépkocsi-vásárlás ösztönzésének elősegítésére javasolták 
még, hogy az új, 1940. április l-ig beszerzésre kerülő gépkocsiknak 
biztosítsanak kétéves közúti adó alóli vámmentességet, s ugyanakkor 
a 10 évnél hosszabb idő óta forgalomban levő gépkocsikat az eddigi 
adó kétszeresével terheljék meg. Szükségesnék tartották a tehergép
kocsi árufuvarozás MÁV hűségnyilatkozat alóli fokozatos felsza
badítását is. 

A felterjesztést a Minisztertanács és az LHT magáévá tette, és uta
sította Kunder Antalt, a kereskedelem és közlekedésügyi minisztert 
a szükséges intézkedések megtételére. 

A miniszter 1939. szeptember 6-án a társminisztériumok képvise
lőinek jelenlétében jelentette be a 8880/1939. ME. rendeletet, amely 
1939. szeptember 1. és 1940. április 1. között behozott 1500 tehergép
kocsi alváznak teljes vámmentességet biztosított. 

Fontosnak tartotta Kunder, hogy a HM adjon biztosítékot, hogy a 
kocsikat teljes kártérítés mellett csak általános mozgósítás esetén vesizi 
igénybe, mert csak így látta biztosítottnak, hogy a kocsik vevőre ta
láljanak. A honvédelmi miniszter ezzel nem értett egyet, és csak 
ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy a forgalomba helyezésitől számított 
6 hónapon belül veszi igénybe, csak általános mozgósítás esetén és 
teljes kártalanítás mellett a kocsikat.31 A szeptember 15-én megje
lent HM rendelet még a szeptember 1. után üzembe helyezett sze
mély- és tehergépkocsikat, valamint vontatókat az ideiglenes igénybe
vétel alól addig mentesítette, míg a honvédség állományának kiegé
szítésére nem válnak szükségessé.32 Ezt egy szeptember 25-én kiadott 
újabb rendelet módosította, miszerint a szeptember 1. és 1940. április 

30 Uo. 
31 Uo. (A HM válasza a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 63953 (X), 1939 átiratára). 
32 HL. HM. Ein. 18. — 1939/44525. ; Budapes t i Közlöny, 1939. szept. 15. 
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1. között behozott vámmentes gépkocsiknak 'hat hónapra teljes men
tességet biztosított bármiféle igénybevétel alól.33 

Az ÁKB szeptember 29-én átiratot küldött a honvédelmi minisz
ternek, amelyben a vámmentes gépkocsikkal kapcsolatban felhívta a 
figyelmet az Érvizsgálat során kitűnt két addig elhanyagolt tényezőre, 
amely azonban az alvázak önköltségi árát 23,32%-kal növeli, s ezzel 
az akció sikerét veszélyezteti. Ez az alvázak árának 14,68%-át kitevő 
forgalmi adó és illeték, valamint a MNB által a RM árfolyamához te
hergépkocsik esetében felszámított 19,50%-os felár volt (szemben a 
személygépkocsik után számított 10%Jkal), ami az árfolyam külön
bözet révén 8,64%-os áremelkedést eredményezett. A III. Csoport
főnökség azonnal átiratban kereste meg a pénzügy-, valamint a keres
kedelem- és közlekedésügyi minisztert, továbbá az ÁKB-ét és az LHT 
titkárságát, s kérte, hogy mindennemű áremeléstől tekintsenek el. A 
dologban a polgári hatóságok részéről megnyilatkozó alakoskodást, az 
ügy iránti közömbösséget és félrevezetést láttak, mint ezt Ruszkiczay-
Rüdiger tábornok, anyagi csoportfőnök-helyettesnek az ÁKV átiratra 
piros ceruzával jegyzet utasítása is bizonyítja: „Ha mindenki áldo
zatot hoz, hozzon az MNB is. A forgalmi adókról a szakemberek hall
gattak, akkor a felszámításukkal is hallgassanak és engedjék el! Jár
jatok el egyetértőleg (t. i. a beosztottjai — D. L.) a Kereskedelem
ügyi Minisztériummal."34 

Az intézkedések mennyire nem elégítették ki a katonai vezetést, 
igazolja a 3. b. osztály által 1939. október 10-̂ én készített feljegyzés 
is,35 amely immár sokadszor összegezte a siralmas polgári tehergép-
kocsihelyzetet, s ennek legfőbb okát most a kormányzat vasútpártoló 
politikájában vélték megtalálni, mely lehetetlenné tette a tehergép
kocsik szaporodását. Bár a különböző szervek és a tárcaközi bizottság 
több javaslatot tettek a kialakult súlyos gépkocsihelyzet enyhítésére, 
az eredmény mindössze annyi, hogy 1500 tehergépkocsi vámmentes 
behozatala és olcsó beszerzése lehetővé vált. „Nagy kérdés azonban 
— írják —, hogy még ilyen kedvező árak mellett is fog-e akadni az 
országban 1500 db tehergépkocsira vevő, mert a gépkocsik szaporí
tását eddig is gátló MÁV hűségnyilatkozatok és MATEOSZ előjogok 
leépítésétől még messze vagyunk. Ezen a téren még nagyon sok a 
tennivaló, és addig, amíg az országos tehergépkocsi-állomány a 
15 000 db-ot el nem éri, a honvédség és az ország háborús szükség
letét nem tekinthetjük biztosítottnak."36 A feljegyzés készítője ki
mondta az igazságot, azonban nagyot tévedett, mikor az okot kizárólag 
a MÁV hűségnyilatkozat37 meglétében látta, s ennek megszűntétől 
várta az állomány ugrásszerű emelkedését, figyelmen kívül hagyva, 
hogy a tárcaközi bizottság az 1500 db-os növekedés csak egyik felté-

33 HL. HM. Ein. 18. — 1939/48713.; Budapesti Közlöny, 1939. szept. 27. 
34 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/51792. 
35 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4120. 
36 Uo. 
37 Hűségnyilatkozat. — Egyes fuvaroztatók tarifakedvezmény ellenében arra kötelezték 
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telének tekintette a hűségnyilatkozat megszüntetését sok egyéb fel
tétel mellett. 

A HM által követelt további intézkedések nem várattak sokáig ma
gukra. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1939. október 
1—november 30-ig felfüggesztette az összes hűségnyilatkozatot, hogy 
eközben döntsön azok további sorsát illetően. Bár a fuvarozható cik
kek egy részét még 1939 folyamán felszabadították a hűségnyilatko
zat alól (a MATEOSZ 56 eddig tiltott cikkre kapott fuvarozási enge
délyt), a teljes cikklista feloldásáról a tárgyalások 1940-re húzódtak át. 

Ugyanakkor a Belügyminisztérium, hogy ezzel is vásárlásra ösztö
nözzön, elrendelte az 1934. december 1 után üzembe helyezett gép
járművek szigorú felülvizsgálatát és selejtezését.38 

Az ÁKB 1939. november 29-én maximálta a vámmentesen bejövő 
tehergépkocsi alvázak árát:39 

Ford V 3 t 5 850 P készpénzre 
5 900 P hitelre 

Opel 5 850 P készpénzre 
5 900 P hitelre 

Mercedes-B 3 t • 9 700 P készpénzre 
9 800 P hitelre 

Bussing NAG 17 600 P készpénzre 
17 750 P hitelre 

A következőkben tekintsük át, hogy a megtett intézkedések követ
keztében hogyan alakult a helyzet az általunk vizsgált időszak vé
géig, 1940 őszéig. 

A gépjármű megnevezése 1937. dec. 31. 1938. dec. 31. 1939. dec. 31. 

Személygépkocsi 16 451 18 896 27 199 

Tehergépkocsi 3 486 3 803 4 818 

Egyéb (busz, vont.) 1358 1 509* 1 730** 

Motorkerékpár 9 475 10 837 13 529 

Gépjármű összesen 30 770 35 045 47 276 

Megjegyzés Ebből bi isz 668* 
759** 

38 BM. 342.000/1939. Budapes t i Közlöny, 1939. okt. 25. 
39 AKB. 3346/1939. 
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A táblázatból kitűnik, hogy a hadsereg szempontjából kevésbé fon
tos személygépkocsi ellátottság 1939-ben kedvezően alakult. (A sze
mélygépkocsik száma már 1938-ban is kielégítette a katonai szük
ségletet.) A személygépkocsi vámoknak 1939 elején bekövetkezett 
70—90%-os mérséklése, valamint a kereskedői haszon leszállítása kö
vetkeztében az árak erősen csökkentek, s ez konjunktúrát eredmé
nyezett a piacon. A személygépkocsik száma 1939 második negyedé
től gyorsan emelkedett, s már az év első felében a szaporulat 70%-kal 
haladta meg az 1838-as év azonos időszakának szaporulatát. Az 
1939-es év végére az állomány 8303 kocsival, 43,9%-kal nőtt az előző 
évhez képest. A megnövekedett igények kielégítése ekkor még simán 
ment. A német gépkocsigyárak egyedül is képesek lettek volna a ma
gyar igények kielégítésére. Bár a kocsik között a német márkák sze
repeltek a legnagyobb számban, Európa és az USA szinte minden 
autómárkája, mintegy 160 volt képviselve. A német márkájú gép
kocsik — Opel, DKW, Steyer kis kocsik, Mercedes, BMW — az egész 
szaporulat 59,9%-át, az olaszok 16,7%, az USA 12,5%-át képviselték, 
amíg a fennmaradó 16,8% az összes többi márka között oszlott meg. 
A német kocsik között kiemelkedően nagy, 4928 db-os mennyiséggel 
szerepeltek az Opel kocsik.40 Az 1940. évi honvédségi gépjármű szem
lén (1940. január 10-i állapot) megállapították, hogy a honvédségi 
,,M" szükségletet messze meghaladó 18 763 db-os nyilvántartott állo
mányból egyedül az Opel kocsik fedezhetnék az „M" szükségletet.41 

Ugyanékkor a gépkocsikereskedelem rossz üzletmenetről panaszko
dott, mivel az alacsonyan megállapított haszonkulcs és magas önkölt
ség miatt nem tudta számítását megtalálni.42 Előrevetítette árnyékát 
a piac telítettsége, a szűk vásárlóképes réteg 'kimerülése. Csökkentette 
a vásárlókedvet a benzinkorlátozások életbeléptetése és a katonai 
igénybevétel. 

A honvédelmi szempontból fontos tehergépkocsik gyarapodása ne
hezebben mozdult el a holtpontról. A Gépjárómű Közlöny 1939 júliusi 
száma megállapítja, hogy a személygépkocsikkal szemben a tehergép
kocsik forgalma még az előző év hasonló időszakánál is gyengébb 
volt. „Kerek 100 db-ra becsülhető a 2,5 t raksúlytól felfelé a kocsik 
ezévi forgalma, míg 50—60 db-ra a könnyű tehergépkocsiké. Ez an
nál szomorúbb jelenség, mert éppen a tehergépkocsi-állomány az or
szág gazdasági és nemzetvédelmi érdekei szempontjából a legerősebb 
ütemű szaporításra szorul, annál is inkább, mert még mindig alatta va
gyunk az 1931-es létszámnak."43 Az őszi kormányzati intézkedések^ha
tására némileg megélénkült a tehergépkocsi piac is, bár korántsem a 
kívánt mértékben. Az 1939. év végéig az előző évhez képest csak 1015 
db, 26,7%-kal, 4818 db-ra nőtt a tehergépkocsik száma. Ebben az 533 

40 s ta t i sz t ika i Szemle, 1940. 2. 122. o. — Az Opel m á r k á j ú kocs ik u t á n a so r rend a l aku lá sa : 
P i a t 3808; DKW 2002; Ford 1762; S teyer 1637; Adler 1475; Mercedes 1390; Tá t r a 1311. 

41 HL. HM. Ein. 3/b. — 1940/45934. 
*9 r i ép j á rómű Közlöny, 1939. VII. szám. 
43 u o . 
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új gépkocsi mellett benne van a területgyarapodással az állományba 
került 612 tehergépkocsi is. 

A tehergépkocsik között bár 132 gyártmány volt képviselve, a 
kocsik majd 90%-án három ország gyárai osztoztak. Az USA 
33,4%-kal (1610), Németország 29,8%-kal (1434), Magyarország 
26,0%-kal (1217) szerepelt az állományban. A legtöbb kocsit a követ
kező gyárak szállították: Ford 705, Chevrolet 594, Rába 544, MÁV AG 
439, Opel 300, Prága 185, Fiat 182, Skoda 159, Mercedes-Benz 151, 
Tátra 131.44 

A viszonylag nagyszámú magyar gyártmányú tehergépkocsi külö
nösen elhasznált állapotban volt, mivel a magyar gyárak ekkor már 
két éve nem gyártottak polgári használatra, s így közülük a legújabb 
is legalább kétéves volt. 

A teherbírás szerinti megoszlás a következő/15 

0,5 t alatt 733 db 
0,5—1 t-ig 757 dto 
1 —1,5 t-ig 1127 db 
1,5—2 t-ig 585 db 
2 —3 t-ig 957 db 
3 —5 t-ig 598 db 
5 t 52 db 

Az 1 t alatti kocsik hadihasználat szempontjából csekély értékűek 
voltak. Ezt leszámítva csak 3310 tehergépkocsival lehetett számolni. 

A speciális gépkocsik, buszok, vontatók terén a helyzet remény
telen volt. Hiányuk jól tükrözi az ország elmaradott helyzetét, a csak 
néhány vonalra kiterjedő gépkocsi közlekedést; a mezőgazdaság gé
pesítésének helyzetét. Növekedésük csekély volt, s az állomány je
lentős része hadihasználatra alkalmatlan. Közöttük 61% volt a ma
gyar, 21,1% a német és 7,9% az amerikai gyártmányú.46 

Az állomány erősen elhasználódott állapotban volt. Az év végén 
6388 (21,3%) személy-, 1616 (15,9%) teher- és 278 egyéb gépkocsit 
vontak ki a forgalomból különböző javítások miatt. Köztük sok olyan, 
mely már annyira elhasználódott, hogy újra üzembe helyezni nem
igen lehetett.47 

A motorkerékpárok száma a Felvidéken talált több mint 1000 mo
torkerékpárral együtt 2692-vel nőtt. Az oldalkocsis motorkerékpárok 
az állománynak csak i//-ét tették ki.48 

A meglevő állomány gyengeségét mutatja az 1940 januári honvéd
ségi gépkocsiszemle49 eredménye: 

44 Stat iszt ikai Szemle, 1940. 2. 123. o. 
45 Uo. 124. o. 
46 Uo. 
47 Uo. 128. o. 
48 Uo. 118. o. 
49 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/45934. 
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A gépjármű megnevezése Db. szám összesen Ebből „A" 
kategóriás 

Személygépkocsi : nagy (6 üléses) 
'közepes (4 üléses) 
kis (2 üléses) 

1405 
15 676 

1682 
\ 18 763 13 684 

Tehergépkocs i : 5 t - á s 
3 t -ás 
1,5 t - á s 
1 t -ás 
1 t a l a t t 

339 
1021 
2 075 

525 
618 

4 578 2 406 

Tgk. pótkocsi : 5 t - á s 
3 t -ás 
1—2 t -ás 
t a r t á ly 

186 
224 

70 
13 

| 493 60 

Pos ta gk. (1 hd t . te rü le tén) 81 

Tar tá ly gk. (1 hdt . te rü le tén) 19 13 

Autóbusz : nagy 36-nál több 
közepes 36—24 
kis 24—16 
16 személy a l a t t 

91 
407 
197 

55 
\ 750 544 

Seb. szállító 108 55 

Vonta tó 49 32 

Egyéb (seprő, öntöző stb.) 106 

Moto rke rékpá r 4 952 2 896 

összesen 29 899 19 690 

Az összeállításból kitűnik, hogy a hadihasználhatóság mércéjét a 
rossz állapotban levő gépkocsianyag ellenére meglehetősen alacsonyra 
tették, hiszen a számok alig valamivel maradtak alatta a teljes állo
mány mutatóinak. Ezen belül viszont három ikategóriát állapítottak 
meg, amelyből csak az ,,A" 'kategóriába sorolt kocsik számítottak ki
fogástalan állapotúaknak, a „B" és „O" kategóriába meglehetősen el
használt anyagot sorolták, ami már alig merítette ki a hadihasznál
hatóság ismérveit. Nehézséget jelentett mozgósítás esetén, hogy a 
gépkocsiknak több mint fele az I. hadtest nyilvántartásában, annak 
hadkiegészítési területén volt (Budapest, Pest és Fejér megye): 10 881 
személygépkocsi, 2306 tehergépkocsi, valamint 526 busz, 63 seb. 
szállító gépkocsi és 39 vontató. 

1940 tavaszán már kétségbevonhatatlanul bebizonyosodott, hogy a 
tehergépkocsi-park növelése még az eredeti kívánalmaktól messze el
maradó, szerény mértékben sem elképzelhető, gazdasági életünk nem 
bír el 10 000 tehergépkocsit sem. A vámmentes tehergépkocsi beho-
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zatal, valamint a többi, a közhasznú teherautó-fuvarozás végleges 
rendezését szolgáló intézkedések, mint a közúti adó és biztosítási 
díjak, sorompóvám50 stb. mérséklése, illetve megszüntetése kevésnek 
bizonyultak. A tőkehiány miatt a piac vásárló ereje kicsi maradt. A 
tehergépkocsi-gyárak által nyújtott hitelfeltételek — 25—50%-os 
előleg és megbízható fedezet — sem élénkítették a piacot. 

A vámmentes tehergépkocsi-akció sikertelen maradt. Az eladás aka
dozott. Az Iparügyi Minisztérium folyamatosan adott tájékoztatói
ból kitűnik, hogy az 1500 gépkocsialváz a tervezett határidőn túl, 
1940 végéig sem volt eladható.51 

A gépjárművek megnevezése . 
3 tonnás 4 tonnától felfelé 

A gépjárművek megnevezése . 
kiadott elvámolt eladott kiadott elvámolt eladott 

Opel benzin 436 146 146 

Ford benzin 160 110 107 

Mercedes nyersolaj 120 59 53 

B or g word nyersolaj 63 45 45 

Bussing NAG nyersolaj 25 15 15 

MAN nyersolaj 13 7 7 

Saurer nyersolaj 11 5 5 

Graf Stift nyersolaj 4 1 1 

Lengyel különb. 3 3 3 

összesen 1940. II. 29-én 779 360 351 56 31 31 

Opel benzin 455 304 252 

Ford benzin 268 151 140 

Mercedes nyersolaj 132 76 68 

Borgword nyersolaj 118 90 80 

Bussing NAG nyersolaj 62 36 34 

MAN nyersolaj 14 13 10 

Saurer nyersolaj 21 15 15 

Graf Stift nyersolaj 15 14 13 

50 A so rompóvám 1890-től állott fenn, s csak 1940. jú l ius 1-vel szünte t ték meg 
51 HL. HM. Ein. 3. b . — 1941/423. 

— 52 — 



3 tonnás 4 tonnától felfelé 
A gépjárművek megnevezése kiadott elvámolt eladott kiadott elvámolt eladott 

Skoda nyersolaj 2 — — 

Lengyel különb. 15 15 15 

összesen 1940. VII. 1-én 973 621 540 129 93 87 

Opel benzin 455 455 430 

Ford benzin 292 162 154 

Mercedes nyersolaj 132 85 83 

Borgword nyersolaj 118 90 80 

Bussing NAG nyersolaj 62 37 36 

MAN nyersolaj 14 13 12 

Saurer nyersolaj 21 18 18 

Graf Stift nyersolaj 15 15 14 

Skoda nyersolaj 2 — — 

Lengyel különb. 18 18 18 

összesen 1940. VIII. 1-én 997 792 747 132 101 98 

Opel benzin 456 397 392 

Ford benzin 370 282 282 

Mercedes nyersolaj 132 105 96 

Borgword nyersolaj 118 114 98 

Bussing NAG nyersolaj 62 45 45 

MAN nyersolaj 14 14 14 

Saurer nyersolaj 46 42 42 

Graf Stift nyersolaj 21 21 21 

Skoda nyersolaj 5 2 2 

Lengyel különb. 23 23 23 

Összesen 1940. XII. 4-én 1076 898 868 171 147 147 
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Ezek szerint május végéig a vámmentes gépkocsik felét sem sike
rült eladni, s augusztusban is alig lépték túl az áprilisig eladni remélt 
mennyiség felét. A HM a gyenge vásárlókedvet látva, márciusban 
indokoltnak tartotta a vámmentes gépkocsik behozatali határidejét 
meghosszabbítani. A magyar gyárak továbbra sem képesek a még 
csekély hazai polgári szükséglet kielégítésére sem, ezért a készlet 
növelése csak a behozatal útján lehetséges.52 A kormány 3740/1940. 
ME rendeletével helyt is adott a kérésnek, és a vámmentes behozatal 
lehetőségét 1940. szeptember 30-ig meghosszabbította, a gépkocsikat 
az igénybevétel alól a HM 28 490/1940. sz. rendeletével hat hónapra 
mentesítette.53 

Közben olyan javaslat is született, hogy a hadihasználható, de gaz
dára nem találó vámmentes gépkocsikat a hadsereg vegye meg.54 

Fedezet híján azonban a III. Csoportfőnökség szeptemberben mind
össze 80 alváz megvásárlását engedélyezte.55 

Az őszi hónapokban a tehergépkocsik számának szerény emelke
dése is befagyott. Augusztustól decemberig már csak 170 tehergép
kocsit sikerült eladni. A hadfelszerelési konjunktúra hanyatlása to
vább csökkentette az ipar vásárlókedvét. A német tehergépkocsi-im
port is megszűnőben volt. A polgári tehergépkocsi-vásárlások gya
korlatilag jelentéktelenné szűkültek, s a gépkocsik számának növe
kedése megállt, sőt az elhasználódás következtében számuk csökkenni 
kezdett. 

Az 1940-es év végéig a HM által eredetileg 12 000 tehergépkocsiban 
meghatározott polgári állománynak még felét sem sikerült beszerezni. 
Ha az eddigi időpontig eladott 1015 vámmentes gépkocsival kiegé
szítjük az 1939. év végi állományt,* nem kapunk többet kb. 6000 te
hergépkocsinál, aminek jelentős része azonban már erősen elhaszná
lódott állapotban, javítás alatt volt. Az 1940 őszi erdélyi bevonulás 
különösen megviselte az igénybe vett gyenge gépkocsianyagot. A rossz 
utak, a kocsik túlterhelése, a gépkocsivezetők képzetlensége, a javító 
részlegek teljes hiánya következtében a bevonulásban részt vett pol
gári gépkocsinak kb. 50%-a kisebb-nagyobb javításra szorult.56 A 
3. b. osztály októberben 3 millió pengőt kért a szükséges javítások el
végzésére.57 Az „egyéb" gépkocsik növekedése megállt, mert az autó
buszok és vontatók beszerzése a polgári szükségletre való gyártás és 
import leállítása következtében szinte lehetetlenné vált. 

Ha a mozgósítások során visszamaradó tehergépkocsikat, valamint 
a javítás alatt álló, kiselejtezésre váró tehergépkocsikat a 6000-ből 
levonjuk, alig állt a honvédség rendelkezésére 4000 polgári teher
gépkocsi, állandóvá téve a hadrendi hiányokat. A tervök tehát szük-

52 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/13124. 
53 Gép já rómű Közlöny, 1940. VII. sz. 
54 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 4176. 
55 HL. HM. Ein. 3. b . 1940/54048. 
* Sajnos, az 1940. december 31-1 pontos statisztikai adatok nem,állnak rendelkezésre. 

56 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940 /115591. 
57 ub . 
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ségszerű kudarcba fulladtak, mer t nem vették figyelembe az ország 
reális gazdasági helyzetét, hanem megalapozatlan elképzeléseken nyu
godtak. 

II. 

A polgári gép járműállomány növelésére tett sikertelen intézkedések 
vizsgálata u tán tekintsük át azokat az erőfeszítéseket, melyek hivatva 
voltak a hadsereget, ezen belül is elsősorban a gyorshadtestet ellátni 
alapvető rendszeresített gépjármű anyagával, s megteremteni a lehe
tőségét a hadrendfejlesztési tervek folyamatos és időben történő vég
rehajtásának. 

A kérdés taglalásakor mindjárt abból az alapvető tényből kell k i 
indulnunk, hogy a hadsereg rendelkezésére álló beruházási keret eleve 
kevés volt még a szerény gépesítés végrehajtásához is, így a terve
zéskor nagymértékben vették figyelembe a polgári állomány már is
mertetet t mérvű növelésének kívánalmait. Válságossá vált a helyzet, 
mikor nyilvánvalóvá lett, hogy az elképzelések nem váltaik be, s a 
hadsereg saját költségvetési keretére kellene további, a legszüksége
sebb hiányokat fedező beszerzéseket eszközölni. Ezek az anyagi esz
közök azonban nem állták rendelkezésre. 

Nem mérték fel helyesen a hadrend tervezői a hazai gépkocsiipar 
kapacitását és a külföldi beszerzési lehetőségeket sem. E két tényező 
— bár az eredeti tervek elkészítésénél még nem látszottak a csak
hamar bekövetkező események hatásaként egyre súlyosabbá váló 
beszerzési nehézségek — hibás számbavétele az anyagi fedezet hiá
nyával együttesen azt eredményezte, hogy a hadrendi kereteket soha
sem sikerült feltölteni. Nagy anyagi áldozatok árán is hiányos fel
szerelésű, kis erőt képviselő gyors seregtesteket sikerült felszerelni, 
s a hadsereg többi részét jóformán teljes egészében gépkocsianyag 
nélkül hagyták. 

Mint eddigi fejtegetésünkből is kitűnik, a fő feladat a gyorshad
test felszerelése volt. A gyorscsapatok szervezéséről és anyagi igé
nyeiről rendelkezésünkre áll Górondy-Novák Elemér altábornagynak, 
a gyorscsapatok szemlélőjének 1938 elején a vezérkar számára készült 
tanulmánya, mely lefektette a gyors seregtestekkel szembeni kívánal
makat, és egyben — ami tárgyunk szempontjából fontosabb — nlegr 
határozta az anyagi szükségleteket, amely alapját képezte a rendsze
resítésre kerülő gépkocsi típusok kiválasztásának. 

Az eredeti elképzelés az volt, hogy a rendszeresítendő terepjáró 
gépkocsikat német licencek alapján, idehaza fogják gyártani. A vezér
kar ugyanis kész hadianyagok vásárlását csak az esetben akarta en
gedélyezni, ha a hazai gyártás túl nagy áldozatokkal jár.58 Amint 
látni fogjuk, német licencek átvételére ennek ellenére nem került 
sor, s a német eredetű gépkocsianyag vásárlás útján kerül t a felsze
relésbe. A vezérkar ugyanis nem számolt a német gazdaságpolitika 
egyik fő törekvésével, biztosítani az ipari kivitelt a közép-kelet-európai 

58 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/13124. 
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kis államokba, így Magyarország felé is. A németek fel is használtak 
minden eszközt ennek érdekében. Nyíltan követelték, hogy Magyar
ország ne fejlessze nehéziparát, ezen belül is elsősorban a gépkocsi
ipart, hanem szükségleteit német importból fedezze. Emellett politikai 
megfontolásokból sem szívesen adták el hadfelszerelési eszközök li
cencét a „szövetségesek"-nek. Ezek után nem csoda, hogy — mint 
ezt a német katonai attasé már áprilisban jelezte —, a német cégek 
csak túlságosan drágán, részben nemes devizáért voltak hajlandók 
átadni a szükséges licenceket, de más, nehezen teljesíthető feltétele
ket is szabtak, amelyek a kocsik itthoni gyártási árát úgy megemel
ték, hogy az 8—10%^kal is meghaladta a kocsik németországi vétel
árát. 

A németek jól tudták, hogy a gépkocsigyártásban szóbajöhető ma
gyar üzemek érdeke is ellentmond a gyártásnak. Számukra ugyanis 
nem volt kifizetődő, hogy nagy anyagi befektetéssel és kapacitásuk 
esetleges bővítésével hozzákezdjenek különböző típusú és rendelte
tésű gépkocsik viszonylag kis, 200—300 db-os szériáinak gyártásához. 
Különösen fokozódott a magyar gépkocsigyártó üzemek húzódozása, 
mikor kirajzolódtak a teljes kapacitást lekötő „Botonď'-program* kör
vonalai. 

így a vezetés — eredménytelen tárgyalások után — a szükségtől 
hajtva arra kényszerült, hogy lemondjon a licencek megvásárlásáról, 
s már 1938 szeptemberében megrendelje a német típusú kocsik egy
harmadát, hogy aztán végleg szakítva eredeti elképzeléseivel, a kö
vetkező év tavaszán, a „Botondok" kivételével, teljesen rátérjen a 
gépkocsivásárlások útjára. Igaz, a „Botond" gyártással teljes egészé
ben lekötött magyar ipar ekkor már nem is lett volna képes idegen 
típusú gépkocsik előállítására. 

Időközben a szóba jöhető gépkocsik piaca is leszűkült. Nemes de
viza híján, valamint a háborús események következtében egyre inkább 
a német és olasz piacra korlátozódtak a vásárlási lehetőségek. Első
sorban a német kliringszerződések keretében rendelkezésre bocsátott 
hitel keretében vált lehetővé, hogy a hadsereg a németek által ren
delkezésre bocsátott gépkocsikhoz jusson. 

A gyorscsapatok szemlélője elsősorban 8-J-2 fős terepjáró ra j 
kocsik, terepjáró parancsnoki és rádiógépkocsik, tüzérségi vontatók, 
valamint a vonathoz nagyteljesítményű tehergépkocsik sürgős rend
szeresítését és beszerzését tartotta kívánatosnak. „Amennyiben egye
lőre nem látható el a teljes zászlóalj terepjáró kocsikkal — írta —, 
úgy egyelőre legalábbis minden gépkocsi zászlóalj egy százada volna 
terepjáró gépkocsival ellátandó, hogy ezen század tényleg terepjáró 
legyen, ami nagy kocsikkal a mi út, terep és időjárási viszonyaink 
mellett teljesen elérhető nem lesz. Nehéz és nagy járművekkel mű-
utakhoz kötött gépkocsizó zászlóaljak a gyorsseregtest feladatainak 
igen gyakran nem fognak tudni megfelelni. A kellő terepjáró képes
ség hiánya miatt az oszlopképzési, kibontakozási, gépkocsiról szállási 
nehézségek stb. miatt az ellenség légitámadásának túlzottan ki lesz-

* 1402 db „Botond" gépkocsi legyártása 
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nek téve, harcukhoz a terepet kellően felhasználni nehezen és r i tkán 
fogják tudni, s így egyébkénti képességeiket nem fogják tudni ke l 
lően érvényesíteni."59 

Mielőbb be kell tehát szerezni az igényeknek megfelelő terepjáró
kat, illetve vontatókat. Ekkor, 1938 elején elsősorban német típusok 
jöttek szóba, s csak másodsorban olasz és magyar konstrukciók. 

A VKF az 1938. május 5-i hajmáskéri bemutatón felvonultatott 
gépjárművek megtekintése után — melyeknek csak egy része felelt 
meg a kívánalmaknak — tet t javaslatot a beszerzendő típusokra. 

A kis, közepes és nagy parancsnoki gépkocsiszükségletet részben 
terepjáró gépkocsik beszerzésével kívánták kielégíteni. Kis parancs
noki kocsiként a Ford-Eifel (karosszériáját a MÁVAG gyártotta), vagy 
a Balilla 1100-as olasz gépkocsi, míg közepesként a Mercedes-Benz 
G—5 V—152 típusú terepjáró gépkocsija jött szóba a bemutatón. 
A nagy parancsnoki kocsi kérdése függőben maradt, mivel erre a l 
kalmas típus a bemutatott járművek között nem volt.60 

Csapatszállításra, a páncéltörő ágyúk vontatására ,valamint a gép
vontatású tüzérütegekhez a bemutatott kocsik közül a Krupp 1 t-ás 
L 2H 143 léghűtéses félraj kocsija, valamint a Mercedes-Benz 1,5 t-ás 
LG—65/2-es kocsija látszott legalkalmasabbnak. De kimondták, hogy 
„a terepjárásra képesített alakulatok rádiógépkocsijait is terepjáró 
kivitelben kell megrendelni."61 

A bemutatott kocsik közül sok — a WM AC—II-es 3 t-ás terepjáró 
kocsija is — már azért sem jöhetett szóba, mer t 3 t-ás terepjáró gép
kocsik beszerzését a VKF nem javasolta, mivel ezek „terepjáró ké
pessége kétséges".62 

A parancsnoki, valamint a rajkocsik licencét — mint erre már 
utaltunk — Németországból akarták vásárolni. Ám csakhamar ki
derült, hogy ezek gyors megszerzésének kilátásai nem sok jóval bíz
tatnak. Már a vezetőségi bemutatót megelőző III. csoportfőnöki ér te
kezletén szóba kerül t a berlini katonai attasé jelentése, mely szerint 
„a német szabvány ügyekben (vontatók, terepjáró gépkocsik) a dön
tés a jövő héten várható, de valószínűleg kedvezőtlen lesz! Még nem 
tudják, hogy teljesen elutasító, avagy teljesíthetetlen anyagi feltételű 
lesz."63 A döntés nem volt teljesen elutasító, de az anyagi feltételek 
valóban súlyosak voltak. A meginduló tárgyalások csigalassúsággal 
haladtak, s a megegyezés nem sok reményével bíztattak. 

Ez arra indította a VKF-et, hogy szétnézzen a magyar piacon is: 
„Arra az esetre, ha a német hadvezetőség a Mercedes-Benz terep
járó tehergépkocsi és a Krupp terepjáró gépkocsi gyártási jogát nem 
adná át, szükségesnek tartom a Győri Vagongyár „Botond" terepjáró 
rajkocsijának és a Weiss Manfréd gyár által a külföld számára gyá r 
tott terepjáró félrajkocsi sürgős kipróbálását is."64 

59 HL. H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/3688. 
60 HL. H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2519. 
61 Uo. 
62 Uo. 
63 HL. HM. I I I . Csfség. — 1938/543/bbk. 
64 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2519. 

— 57 — 



A seregvonathoz a tehergépkocsik közül a már korábban rendsze
resített 1,5 t-ás „Rába-Afi"-t, és a D 70 „Isotta-Raschini" tehergép
kocsival azonos, Mann Diesel motorral ellátott, MÁV AG tehergép
kocsikat kívánták hazai gyáraktól beszerezni.65 

Az 5 t-ás tehergépkocsik beszerzését csak arra az esetre javasol
ták, ha „az igényeket 3 t-ás tehergépkocsival nem lehetne kielégíteni, 
mivel az 5 t-ás tehergépkocsi elterjedését honvédségi beszerzésekkel 
elősegíteni — útviszonyaink mellett — nem volna kívánatos. Ha rend
szeresítésük elkerülhetetlen volna, a MÁVAG és a Győri Vagongyár 
gyártmányai közül kell a megfelelőket kiválasztani."60 

Az anyag beszerzésére a „Huba I." keretében ekkor még csak 66,5 
millió pengőt irányoztak elő, mégpedig a iberuházás ütemezésének 
megfelelően 34, 15,5 és 16 milliós megoszlásban.67 Az összeg 320 kü
lönböző parancsnoki, 1500 fél- és egész rajkocsi, 500 különböző teher
gépkocsi, valamint 700 tüzérségi vontató beszerzését kellett fedezze.68 

A már ekkor jelentkező nehézségek nem akadályozták meg a had
sereg vezetést, hogy megkezdje a gyorshadtest kereteinek felállítását. 
Május 1-i hatállyal létrehozták a 2. gépkocsizó és a 2 lovasdandárt. 
A III. Csoportfőnökség április 15-i értekezlete intézkedett a felálló 
dandárok gépkocsianyagáról. A VKF utasítása az volt, hogy a dan
dárokat más alakulatok rovására is menetkésszé kell tenni, s ellátni 
„legalább a békeálladék fedezéséhez szükséges tehergépkocsikkal".69 

Utasították a 3. b. osztályt a hiányok pótlására, ami azonban a meg
adott határidőre lehetetlennek bizonyult. Hiányzott a legszükségesebb 
kellálladék fedezéséhez is 93 db 1,5 t-ás és 15 db 3 t-ás tehergép
kocsi. Ebből 31 db 1,5 t-ás és a 15 db 3 t-ás gépkocsit a gépkocsi tan
osztály anyagából pótoltak. A hiány pótlására 30 db „Afi" szállítását 
a Rába május 30-ig (20 db), illetve június 15-ig (10 db), míg a MÁVAG 
32 db LO 2000 típusú tehergépkocsi szállítását május 15-ig vállalta.70 

így május l-e helyett június közepére kilátás nyílt a 93 db teher
gépkocsi (nem terepjáró) beszerzésére. De szükség volt még a „kell-
álladékhoz" 18 db közepes és 43 db kis parancsnoki személygépko
csira, valamint 4 db Hansa-Lloyd vontatóra, melyek külföldi beszer
zésének ideje teljesen bizonytalan volt. A tehergépkocsik helyett majd 
beállítandó terepjáró rajkocsilkról egyelőre szó sem eshetett.71 

Ami május elején egyszerűnek látszott, június közepén már bo
nyodalmat okozott. A MÁVAG és a Rába nem tudták teljesíteni te
hergépkocsi szállításukat, s így még a tervezett részleges felszerelés 
is késedelmet szenvedett. 

A MÁVAG ugyanis 1938 folyamán leszállított a hadseregnek 32 db 
LO 2000 típusú 4 t-ás tehergépkocsit, azonban többet nem is gyártott 
belőlük.72 Foglalkoztak a gondolattal, hogy 1—1,5 t-ás Opel teher-

65 Uo. 
06 Uo. 
67 Uo. 
68 Uo. 
69 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2395. 
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gépkocsi-alkatrészeket hoznak be összeszerelésre, azonban ez a terv 
sem valósult meg.73 A MÁVAG ezzel le is tett szándékáról, s a to
vábbiakban nem gyártott tehergépkocsikat. A hadsereg sem adott 
tehergépkocsi-megrendelést a MÁVAG-nak, mert a gyárra várt volna 
az a feladat, hogy a német licenc alapján gyártsa a parancsnoki és 
félrajgépkocsikat. Mikor azonban erre nem került sor, akkor sem 
tértek vissza a tehergépkocsi-gyártásához, hanem teljes kapacitásu
kat a „Botonď'-programra állították rá. 

A figyelem főként a Győri Vagon (Rába) felé fordult, amely már 
a megelőző években74 a szerény magyar tehergépkocsi-gyártásnak 
75%-át produkálta a MÁVAG 25%-ot kitevő termelésével szemben. 
A gyárnak ugyanis a „Botond" gyártása mellett maradt még szabad 
kapacitása a jól bevált 1,5 t-ás „Afi" tehergépkocsik gyártására is. Ez 
a típus a hadseregben már korábban jól bevált. A HM 1938 szeptem
berében 1939. december 31-ig történő folyamatos szállítással 239 db-ot 
rendelt.75 

A gyártás nem folyt terv szerint. 50 db teljes „Afi" helyett 1938 
végéig már 86 db-ot szállítottak ugyan, a felépítménnyel ellátott al
vázak szállítását ezzel be is fejezve, de ugyanakkor a 75 alvázból csak 
1 db-ot adtak át,76 Az időközben meginduló „Botond" gyártás, vala
mint a külföldi [alkatrészek késése miatt a szállítás lelassult. 

Az „Afi"-k gyártásához ugyanis külföldi alkatrészeket is felhasz
náltak. Kardántengelyeket és csuklókat hoztak be a „Mechanics" Uni
versal Toilnt Company Rochford I U amerikai cégtől.77 Győrffy-
Bengyel Sándornak a gyárban tett látogatása során ígéretet tettek, 
hogy az alvázszállítás terén mutatkozó lemaradást behozzák, s jú
niusban már 53 db-ot, 89 db-ot pedig december 31-ig szállítanak.78 

Az általunk vizsgált időszakban a győri gyárban több „Afi" teher
gépkocsi nem készült. A „Botonď'-program 1940. első felében már 
teljesen lekötötte a gyár kapacitását is. 

A vázolt helyzetben a III. csoportfőnök a VKF-nek 1938. július 
16-án küldött átiratában kénytelen leszögezni, hogy mivel mindössze 
a 2. gépkocsizó dd. 4. zászlóalját sikerült teljes egészében a tanosztály 
elhasználódott tehergépkocsijaival ellátni,79 a gépkocsizó zászlóaljak 
és a gépkocsizó dandár felderítő századai a gépkocsik kiadásáig gyalog 
alakulnak meg és lovakkal lesznek ellátva.80 Közben döntés született 
az 1. gépkocsizó dandárnak 1938. október 1-vel történő felállításáról 
is. A 3. b. osztály ekkor (augusztus 1-én) átmeneti megoldásként azt 

73 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/13840. 
74 1937-ben a két gyár kb. 390 különféle tehergépkocsit gyártett. 
75 A 239 „Afi"-ból 86 db-ot tel jes fe lép í tménnyel r ende l t ek meg, kü lönböző rád iógépkocs ik 

részére 143 alvázat ké r t ek (R—6 92 db, R—7-nek 41 db, központ g k . - n a k 10 db) . A teljes gép
kocsit 16 900 P-ős, az a lvázaka t 15 050 P-ős n e m végleges egységáron vál lal ta a gyár . (Az 
egész megrende lés összege 3 605 550 P volt.) (37366/3. b . 1938. c.) Tekin té lyes á rak , ha összeha
sonlí t juk a külföldi hasonló t ehergépkocs ik á ráva l , vagy a k á r a „ B o t o n d " á ráva l is. A g y á r 
630 971 P előleget k é r t (17,5%) és kapo t t december fo lyamán. (56906/3/b. 1938.) 

76 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/318553. 
77 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/8692. 
78 Uo. 
79 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2829. 
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ajánlotta, hogy a megalakuló 6 gépkocsizó zászlóaljat lássák el vonat-
anyaggal. Ehhez a gépkocsikat a 4. gépkocsizó zászlóalj (egyedül t e 
hergépkocsikkal ellátva) 2. és 3. századától vonják el, tekintve, hogy 
a jelenlegi rossz gépkocsianyaggal ez különben sem teljes értékű. 
Ezt követően 1939. április l-ig a 6 gépkocsi zászlóalj első századait 
szereljék fel terepjáró rajkocsikkal, amit addig hazai gyártás vagy 
külföldi beszerzés útján biztosítani lehet. Zászlóaljanként 37, összesen 
222 terepjáróra volt szükség. A többi század felszerelését csak 1940 
elejére tervezték. Javaslatot tet tek 48 Krupp-féle oktató gépkocsi 
sürgős beszerzésére is, hogy lehetővé váljon 1939 áprilisáig a szük
séges gépkocsivezetők kiképzése. Az előterjesztéssel a III. Csoport
főnökség és a VKF egyetértett.81 

Közben az 1938 őszi események mozgásba hozták a hadsereget. Bi
zonyos számú tehergépkocsira elengedhetetlen szükség volt. A pol
gári életből 2800 járművet vonultattak be. Ezek az elhasználódott 
gépkocsik tovább növelték a gondokat, mert a használat során történt 
meghibásodásaik javítása nem várt kihatással volt a honvédség költ
ségvetésére és az új beszerzésektől vonta el a pénzt.82 A mozgósított 
gépkocsik bevonultatása nehézkesen ment, ami hátrál tat ta a csapatok 
menetkészültségét. Egy része éppen javítás alatt állt, nem tudott 
eleget tenni a bevonulási kötelezettségnek. A mozgósítás során szer
zett tapasztalatok arra kényszerítették a katonai vezetést, hogy a had
sereg mozgásának biztosítására igénybe vegye a leggyorsabb meg
oldást. Az USA-ból rendelt 1000 db 2,5 t-ás tehergépkocsit azonnali 
szállítással.83 A terepjáró gépkocsianyag elkészültéig az alakuló gép
kocsizó dandárokhoz beosztásra kerülő tehergépkocsik 1938. december 
17-ig meg is érkeztek.84 A kocsikat dollárban kellett kifizetni, ami 
olcsó voltuk ellenére is korlátozta a megrendelendő mennyiség mér 
tékét. A rendelkezésre álló nemes valutát ugyanis elsősorban fontos 
ipari nyersanyagok vásárlására kellett tartalékolni. 

Az amerikai rendeléssel egy időben Kölniből is rendeltek 550 db 
Ford tehergépkocsit. Ezek lényegesen többe kerültek, viszont m á r 
kában lehetett fizetni és beilleszteni a 4 millió márkás német hitel
keretbe.84 A szállítás sem ment oly gyorsan mint az USA-ból, hiszen 

81 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2902. 
82 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/52869. — Az e lhasználódot t , öreg gépkocs ikná l a megh ibásodás 

vá rha tó m é r t é k e igen m a g a s volt. E r re számítva , a jav í tások köl t ségkiha tásá t az i g é n y b e 
vétel első h ó n a p j á b a n — október — a bevonul ta to t t kocsik 8%-ának (224 db) nagy jav í tásá t 
f igyelembevéve 134.400 P - b e n ál lapí tot ták meg. Minden további hónap ra , amenny iben a b e 
vonul ta to t t gépkocsik száma nem emelkedik , 5%-os további h ibásodás f igyelembevételével 
84000 P-őt t a r t o t t a k szükségesnek. Ezek a lap ján a i n . Csfség ok tóber és november h ó r a 
278000 P-őt ké r t a j av í t ások elvégzésére. 

83 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/49348. — A kocs ik vé te lá ra 775 dol lár , 3875 pengő volt. Ez az 
á r kiegészítve a szállítás 1000 P-ős , va lamin t a had ihaszná lha tóságra való á ta lakí tás (oldalfal, 
ponyvák , pó tgumik) 1080 P-ős költségével is c sak 5955 P-ő t te t t ki , ami lényegesen o lcsóbb 
volt a „Rába—Afi" 16 900 P-ős áránál is (HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/59916.) — Itt eml í t endő 
meg, h o g y a fe lépí tmény szükséges á ta lak í tásá t az Uhr i t es tvérek üzeme, va lamin t N e u s e -
los Licht ig RT készí te t te á 680 P-ős nem végleges á ron . Az á ta l ak í t á sokka l december e le jé re 
el is készül tek . 

A kocs inkén t 4—4 db pó tgumi száll í tását a haza i i pa r m á r n e m tud ta vállalni , így azoka t 
Németországból r ende l t ék m e g december 15-ig t ö r t énő száll í tással . A n é m e t e k ekkor ezt m é g 
vál la l ták és szál l í tot ták is. 

84 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/51873. — Egy kocs i á r a a száll í tás és egyéb köl tségeket n e m 
számítva, 356'5 RM, azaz 5843 P volt. 

85 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/90887. 
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október 25-ig csak 401 gépkocsi érkezett meg, a többi decemberben.85 

A németek már ekkor sem voltak megbízható szállítók. A német ren
delést 1939 elején még kiegészítették 100 teher-86 és 110 tartálygép
kocsival a légierő számára (ez utóbbi ára 9898 RM volt). Ezek 1939 
első felében meg is érkeztek.87 Az 1750 db Ford kb. 10 milliós beszer
zési összege messze meghaladta a „Huba—I." 500 db tehergépkocsira 
méretezett beszerzési tervét, így a többletet már a „Jenő" póthitelből 
fedezték. 

A Ford tehergépkocsik a hadsereg mindeneseivé váltak. Rendsze
resítésükre" 1939 júliusában került sor, amikor már rég a csapatoknál 
voltak.88 A gépkocsizó zászlóaljak rajkocsijait, tüzérségi vontatókat 
helyettesítettek, és ugyanakkor a lőszer- és anyagszállítást is lebo
nyolították. Amint a csapatok jelentéseiből kitűnik, különösen az Ame
rikából érkezettek váltak jól be, megbízhatóknak bizonyultak. Ter
mészetesen terepjáró képességük korlátozott volt, így a terepjárókat 
csak részben tudták helyettesíteni. Mint a 2. gépkocsizó dandár 1939 
novemberi gyakorlatáról készült jelentésiben olvashatjuk, „a zászló
aljak a jelenlegi Ford gépkocsikkal nem tekinthetők harcászatilag 
mozgékony egységeknek, legfeljebb gépkocsi-szállításra begyakorolt 
gyalogságnak. Szükséges a terepjáró gépkocsik mielőbbi kiadása".89 

Az ilyen sürgetésökre a VKF ekkor még csak ígérettel tudott vála
szolni, miszerint 1940 januártól megindul a terepjárók szállítása és 
havonta 1—1 zászlóaljat folyamatosan el fognak látni úgy, hogy jú
nius végére minden gépkocsi a csapatoknál lesz.90 

A terepjárók megjelenéséig azonban még hosszú és nehézségekkel 
teli ú t vezetett. Áttekintéséhez az szükséges, hogy visszatérjünk az 
1938 nyári—őszi időszakhoz, amikor megkezdődtek a tárgyalások a 
VKF által kiválasztott terepjáró gépkocsianyag beszerzéséről, illetve 
gyártásáról. 

A kérdés tárgyalásánál figyelembe kell vennünk, hogy 1939 tava
szán a politikai helyzet alakulása, valamint a területgyarapodással 
járó igények következtében a vezetés elhatározta a módosított „Huba 
I—A" hadrend kiépítését, méghozzá nem az eredetileg tervezett öt, 
hanem két év alatt, 1940 közepéig. Ez szükségessé tet te a folyamat
ban levő hadianyag-beszerzések határidejének megszorítását, vala
mint új beszerzéseket. A „Huba I—A" további 233 parancsnoki, 150 
oktató és 370 sebesültszállító tehergépkocsi, 196 terepjáró, 21 műhely 
és rádió gépkocsi vásárlását helyezte kilátásba nagyrészt 1940. már
cius l-ig.91 Megrendeltek még 820 Ford teherautót is, amelyeket a 
légvédelmi gépágyúk vontatására kívántak átalakítani. Erre a von
tatók tárgyalásánál még visszatérünk.-

Mint ismeretes, a megfelelő közepes parancsnoki kocsi típusát a 
VKF a Mercedes G—5—V—152 terepjáró gépkocsiban vélte megtalálni 

86 H L . H M . Ein. 3. b. — 1940/24898. 
87 H L . H M . Ein. 3. b.—1939/51770. 
88 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/28569. 
89 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4519. 
90 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/5074. 
91 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4248. 
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s azt csapatpróba nélkül rendszeresítették. Ez ugyanis nem volt le
hetséges, mer t a kocsit a Mercedes-Benz gyár csak kizárólagosan be
mutatásra adta kölcsön. A kocsi a német HTI szerkesztése volt, s ez 
a VKF számára megbízható garanciának számított csapatpróba nélkül 
is. Ezúttal is tévedtek! 

A licenc megvételére a MÁV AG bevonásával tárgyalások indultak, 
a kocsikat ugyanis a MÁV AG gyártotta volna. Az 1938. augusztus 
26-án és szeptember 2-án a gyár igazgatóságával folytatott tárgyalá
sok azonban nem vezettek eredményre. A németek feltételei elfogad
hatatlanok voltak.92 A tárgyalások megszakadásában közrejátszott az 
is, hogy ekkor már egyre nyilvánvalóbbá vált, a „Botonď'-program 
hosszú időre leköti a magyar autóipart, így a MÁV AG kapacitását is. 

A németek ekkor hajlandónak mutatkoztak kész gépkocsik szállí
tására 3—4 hónapos szállítási határidővel. A kocsik árát 7290 RM-
ben szabták meg, amit súlyosbított, hogy a vételár 75%-át nemes 
devizában kérték, s csak 25%-át márkában.9 3 

Még folytak az eredménytelen licenctárgyalások, mikor a Bangha 
altábornagy vezetésével Berlinben jár t bizottságnak sikerült nemes 
deviza nélkül, a németek által ekkor rendelkezésre bocsátott 40 millió 
márkás kontingens terhére 55 kocsit megrendelni,94 amivel a felállí
tásra kerülő gyorsdandárok: legsürgősebb, minimális szükségletét kí
vánták kielégíteni. Az egyes kocsik árát, bár a nemes devizát mel
lőzve, de az eredeti árnál drágábban, 7477 RM-ben szabták meg. 
(Az egész megrendelés 411 235 RM-t tett ki.) A szállítást 1938 decem
bertől folyamatosan 1939 májusig vállalták,95 s némi késéssel, júniu
sig le is szállították, végül is 5 % engedményt nyújtva a felemelt vé
telárból.96 

Még le sem szállították az első megrendelést, amikor 1939. május 
2-án a Győrffy-Bengyel Sándor vezetésével a „Huba I—A" megren
delések céljából kiutazott bizottság újabb 176 db-ot rendelt.97 Ekkor 
már a hazai gyártásról végleg lemondtak, s elhatározták, hogy az 
összes közepes parancsnoki kocsit Németországból vásárolják meg. 
A szállítást változatlan feltételek mellett és áron 1940 közepéig vál
lalták a németek. A kocsik 1940 augusztusáig meg is érkeztek.98 Idő
közben, 1940 márciusában még 9 db-ot rendeltek a típusból.99 össze
sen 240 Mercedes-Benz G 5-ös került a honvédség birtokába. A né
metek hajlandóak lettek volna további szállításokra is, s májusban 24 
kocsi azonnali átadására tet tek ajánlatot. Megrendelésre azonban nem 
került sor, mert időközben a csapattól beérkezett jelentések szerint 
a G—5 „a hozzáfűzött reményeknek műszaki megoldás (gyenge motor, 
komplükált sebességváltó, kemény rugózás) tekintetében nem felelt 

92 HL. H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/9285. 
93 HL. H M . Ein. 3. b. — 1938/38729. 
94 HL. H M . Ein. 6. k. — 1939/9407. 
95 HL. H M . Ein. 3. b. — 1938/53465. 
96 1939. I. 10 db; HI. 10 db; IV. 10 db; V. 10 db; VI. 15 db. 
97 H L . H M . Ein. 3. b. 1939/40574. 
98 1939. V n . 25 db; X H . 10 db; 1940. I. 10 db; n. 15 db; IV. 15 db; VI. 39 db; VII. 42 db; vm. 20 db. 
99 H L . H M . Ein. 3. b. — 1940/22269. 
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meg". így több G—5 rendelésre a késâbbiek során már nem is került 
sor. Közben a németek is beszüntették gyártását, mivel a kocsi a 
német hadseregben sem vált be. Innen eredt, hogy meglevő készle
teiket nagy előszeretettel ajánlották fel megvételre. Ez volt az egyet
len eset, hogy gépkocsik átadását kezdeményezték. 

A Mercedes-Benztől 1939 nyarán még 18 db 170 V típusú nyitott 
parancsnoki híradó személygépkocsit is vásároltak 3740 RM egység
áron, melyek 1939 decemberében érkeztek meg.100 

Az 1939. március 30-án tartott vezetőségi szemlén bemutat ták a 
kölni Ford különböző nagyságú parancsnoki személygépkocsijait. Mi
vel a hadsereg tehergépkocsijainak, valamint a tervezett Marmon— 
Herrington átalakítások révén a vontatóknak jelentős része Ford volt, 
a VKF jónak látta ezek beszerzését, ami bizonyos fokú egységesítést 
ígért a gépkocsiállományban.101 

A Győrffy-Bengyel vezette bizottság a már említett ,,Huba I—A" 
rendelések keretében meg is rendelt 152 közepes és 5 nagy személy
gépkocsi alvázait (á 2190 RM), amit az év végéig le is szállítottak. 
Karosszériájukat az Uhri testvérek üzeme készítette.102 

A kis parancsnoki személygépkocsi-szükségletet elsősorban Olasz
országból szerezték be. A korábbról már meglevő Fiat kocsikhoz 
1938-ban 103 db,103 1939. június 14-én még 114 Torpedó 508/c Mili-
tare típusú Fiat Balilla gépkocsit vásároltak.104 

Nehézségek merültek fel a Krupp-cég L 2 H 143 típusú félraj 
kocsijának beszerzése körül is, amit a „Huba I." cikkjegyzék szerint 
a páncéltörő ágyúk vontatására, valamint a kerékpáros géppuskás 
századok részére rendszeresítettek. Ebből a típusból kb. 400 db be
szerzését tervezték. Kezdetben itt is a gyártási jog megszerzésére és 
hazai előállítására gondoltak. A Krupp-cég azonban még a Mercedes-
Benznél is kedvezőtlenebb feltételekkel állt elő.105 A tárgyalások a 
MÁV AG bevonásával egész nyáron át folytak, már-már a megegye
zés reményében. A Krupp-gyár ugyanis mérsékelte követelését.106 

Végül is a G—5-ös parancsnoki kocsinál már ismertetett okból még 
sem vezettek eredményre, s magyar gyártásra ebből a típusból sem 
került sor. 

Közben az idő sürgetett, s 1938. augusztus 8-án a Krupp-cégtől 
megrendeltek 104 db L 2 H 143 félrajkocsit, ezen belül 62 db-ot 

100 H L . H M . E i n . 3 .b . — 1940/7420. 
101 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1939/3575. 
102 H L . H M . E i n . 3 . b . — 1939/4408. 
103 H L . H M . E i n . 6. k . — 1940/118886. 
104 H L . H M . E i n . 3. b . — 1940/10647. 
105 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/25642. — N e m kevesebbe t ké r t ek , m i n t 200 db kész kocsi 

átvételét (az egész szükséglet fele), valamint 500 000 pengőt, 75%-ban clearing pengőben, 
25%-ban pedig nemes devizában. A darabonkénti licenc díj minden itthon gyártott kocsi 
után 100 RM Clearingben. Ezek a feltételek kb. 1500 pengővel, 10%-kal emelték volna az itt
hon gyártott gépjárművek árát. A Honvédelmi Minisztérium igyekezett kedvezőbb feltéte
leket elérni. Hajlandó lett volna átvenni 50 kész kocsit, fizetni 160 000 pengőt clearing már
kában, s a legyártott kocsik után darabonként 100 RM licenc díjat. 

106 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/27643. — Az új ár 175 000 RM (valuta felár né lkü l kb . 
279 000 P), de ennek 25%-át továbbra is nemes devizában, 75%-át c lear ingben ké r t ék . A k é 
szen átveendő kocsik darabszámát 100-ra redukálták, de ugyanakkor 125 RM-ra növelték 
a gyártott kocsik után darabonkénti licenc díjat. Ez a kalkuláció még mindig 1000 P-vel, 
7—8%-kal emelte fel a gépkocsik német egységárát (9505 RM — 13 300 P). A HM ezt 5%-ra 

kívánta csökkenteni, amit már elfogadhatónak tartott. 
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Krupp L2 H 143-as terepjáró, páncéltörő ágyú vontató 

legénységi felépítménnyel a géppuskás századok részére (á 9505 RM), 
42 db-ot pedig a páncéltörő ágyúk vontatására alkalmas felépítmény
nyel. Ugyanakkor rendeltek meg 48 db L 2 H 242 típusú 2 t-ás t e 
hergépkocsit is oktató gépkocsinak. (Az egész rendelés összege 1 174 010 
RM volt.) A kocsik szállítását folyamatosan 1938 végéig kérték. A 
fizetést clearing márkában, a német hitel keretében bonyolították 
le.107 Ezen kívül az O. D. Werk-nél 1939. április 29-én még 150 db 
O. D. Rex. 4 t ípusú oktató gépkocsit rendeltek (á 1861 RM), amit 1940 
tavaszáig folyamatosan szállítottak.108 

A szállítási határidőket nem tartották be. Év végéig csak 62 ra j -
és 16 vontató felépítményű terepjárót és 22 tehergépkocsit szállítot
tak.109 A többi csak 1939 januárjában érkezett meg. Az első szállít
mányt csakhamar követte a második, a kint jár t bizottság 1938. szep
tember 27-én ugyanis újabb 269 félrajkocsit rendelt meg a clearing 
egyezmény keretében. A megrendelés összege (á 9385) 2 524 565 RM 
volt.110 A kocsikat még 1939-ben le is szállították. 

A VKF előírta a hadrendben a nagy parancsnoki kocsit. Mivel 
megfelelő típust nem találtak, úgy döntöttek, hogy az L2 H 143 

107 HL. HM. Ein. 2. b. — 1938/94498. — A megrendelés visszaigazolásakor meglepetés érte 
az azt eszközlő 3. b. osztályt, a németek festés címén ugyanis váratlanul 50 RM felárat szá
mítottak fel darabonként, amit elfogadhatatlannak tartottak. „Az osztály a Krupp-gyártól 
elvárja, hogy ezt a felárat elengedi annál is inkább, mivel most vette hírül, hogy a Német
országban kint járó bizottság 300 Krupp-terepjáró gépkocsit rendelt meg a cégnél. (Bangha 
által vezetett bizottság — D. L.) A fentieket telefonon a cég képviselőjével szeptember 21-én 
13 h-kor közöltem (ti. a 3. b. osztály az eredeti iraton meg nem nevezett beosztottja — D. L.), 
s két napon belül választ kértem." Bár a cég képviselője az ügy intézését magára vállalta, 
a Krupp-eéget is értesítették, megjegyezve, hogy per esetén ragaszkodnak a magyar bíró
ság illetékességéhez. Erre végül nem került sor, Krupp elállt a követeléstől. (HL. 42466'. 3. b. 
1938.) 

108 HL. HM. Ein. 3. b . — 1939/39862. 
109 HL. HM. Ein. 3. b . — 1939/43602. 

HO HL. HM. Ein. 6. k. — 1939/9407. 

— 64 — 



alváz felhasználásával, magyar szerkesztésű felépítménnyel alakítják 
ki ezt a kocsitípust. A HTI irányításával elkészült prototípust 1938. 
december 16-án mutat ták be. A kocsi sikert aratott, s 1939. október 
13-án rendszeresítették is. Ezért csak ekkor, mert a szükséges alvá
zak szállítása és a felépítmény elkészítése csak erre az időpontra tette 
lehetővé, hogy az első darabok kikerüljenek a csapatokhoz.111 A szük
séges 254 db alvázat csak 1939. május 22-én rendelte meg a Német
országiban járt Győrffy-Bengyel altábornagy vezette küldöttség (á 
8400 RM) 2 133 600 RM árban, meglehetősen hosszú, 1939. július 31— 
1940. május 31-ig terjedő szállítással.112 

A Krupp kocsik folyamatosan kerültek ki a csapatokhoz. Csak
hamar jelentések érkeztek arról, hogy sorozatos alváztörések fordul
tak elő. Ennek okát a HTI a kocsik túlterhelésében látta, azok ugyanis 
elsősorban a páncéltörő ágyút vontatóknál fordultak elő, ahol a lő
szert is a kocsira málházták. De baj volt a konstrukcióval is. A pana
szok kivizsgálására a Krupp-gyárból érkező szerelők ugyanis elmond
ták, hogy ez a típus a német hadsereg részére már más megoldással 
készül." A HTI ekkor javasolta is, tegyenek lépéseket, hogy az ekkor 
még (1940. VI. 27.) leszállításra váró 231 alvázat már új változatban 
küldjék. A HM közölte, hogy ez már elkésett, mer t az alvázakat teljes 
egészében leszállították. Ez esetben a Krupp-gyár pontosan betartotta 
a határidőt, nyilvánvalóan gyorsan piacra akarta dobni a hadihaszná
lat során rossz konstrukciójúnak bizonyult kocsikat.113 

A gyorsdandárok számára azonban legfontosabb az 1,5 t-ás terep
járó rajkocsi típus kiválasztása és gyártásának mielőbbi megkezdése 
volt. A gépkocsi zászlóaljak nem nélkülözhették sokáig alapvető szál
lítóeszközüket. Eredetileg a Mercedes-Benz LG—65/2 1,5 t-ás terep
járó rajkocsi licencének megvételére indultak tárgyalások. Ugyan
akkor a VKF figyelme a Győri Vagongyár mérnökének, Winkler 
Dezsőnek irányításával szerkesztett „Botond" terepjáró rajkocsi felé 
is fordult. Bemutatták a WM gyár AC—II. típusú rajkocsiját is. 

Az AC—II. alvázat a gyár tüzérségi és gyalogsági felépítménnyel 
egyaránt felajánlotta. A WM gyár már 1931-ben kihozta saját konst
rukciójú WM H2 típusú, 3 tengelyes, 70 LE-s, 60 km/h sebességre 
képes, 2800 kg teherbírású terepjáró rajkocsiját is, amelyből akkor 
50 db-ot szállított á 21 000 P-ős áron a honvédségnek. A kocsik azon
ban nem feleltek meg a várakozásnak, így 1936-ban a gyár hiába 
ajánlotta fel változatlan áron újabb 50 db némileg módosított WM 
H3 szállítását, újabb rendelés nem történt, s a típusról többé nem 
esett szó.114 

Az LG—65/2 licencének átadásáról a tárgyalások megindultak, azon
ban csakhamar megszakadtak.115 Az augusztusi csapatpróbán ugyanis, 

111 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/5128. 
112 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/34063. 

, 113 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1940/4091. 
I !'• OL. Z. 407. 25. es. 194. 
115 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/38729. — A németek a kocsi 15 590 RM (kb. 22 000 P) eladási 

árának 5%-ban állapították meg a licenc díjat, majd ezt hajlandók lettek volna 3%-ra mér
sékelni, amennyiben a licencet megvásárló MÁV AG fizet 125 000 márkát vagy átvesz 200 db 
kész gépkocsit. 
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amelyen már a „Botond" is részt vett, a német kocsi alul maradt. A 
csapatpróbát végrehajtó 4. gépkocsizó zászlóalj jelentése szerint a 
„Rába-Botond" terepjáró gépkocsi volt az a típus, amely a csapat
szolgálat követelményeinek teljes mértékben meg tudott felelni, míg 
a „Mercedes-Benz" terepjáró gépkocsi csak részben.116 Kifogásolták 
többek között a Mercedes nyersolaj motorját, melynek elhasználódása 
nagyobb a „Botond" benzin üzemű motorjánál, továbbá, hogy az 
első kerék is meg van hajtva, ami több kiképzést igényel, mert nehe
zebb vezetni. Mindez sok nehézséget okozna a benzin üzemű gép
kocsin kiképzett tartalékos legénységnek. Bár ezek az érvek nem 
hatnak tú l meggyőzően — az eredeti jelentés teljes szövege nem áll 
rendelkezésre, csak amit abból a III. Csoportfőnökség a VKF-nek kül
dött átiratában kiemelt — a valóban jó konstrukciójú és terepjáró 
képességű, a német típusnál lényegesen olcsóbb, saját szerkesztésű 
és a magyar autóipar számára az addigi legnagyobb megrendelést 
jelentő „Botond" melletti döntés nem lehetett kétséges.117 

Az események ezután gyorsan követték egymást. A HTI szeptem
ber 1-i és a VKF szeptember 14-i javaslatát figyelembe véve a hon
védelmi miniszter 1938. szeptember 22-én kelt rendeletével intézke
dett a 38 M. „Botond" 2 t-ás terepjáró rajkocsi rendszeresítéséről.118 

Szeptember 17-én megtörtént 1402 „Botond" megrendelése is, fele
fele arányban a Győri Vagon, illetve a MÁV AG gyárnál, mint fővál
lalkozóknál.119 A két gyár között 1938 augusztusban megindult tár
gyalásokon nyilvánvalóvá vált, hogy a megrendelést a kívánt rövid 
határidővel (1940. június 30.) csak további gyárak bekapcsolásával 
tudják teljesíteni. Ezért, „hogy a HM által megrendelt 1402 db »Bo
tond« elnevezésű terepjáró a kívánt időre leszállítható és a HM által 
limitált darabonkénti 22 000 pengős áron előállítható legyen, a követ
kező hat vállalat: Győri Vagon, MÁV AG, Ganz, WM, Láng, Hofherr 
ezen terepjáró gyártására »munkaközösséget« létesít"120 — olvas
hatjuk a hat gyár között 1939. január 31-én létrejött megállapodásban. 
A 30 844 000 pengős szállítási összértéket úgy osztották meg, „hogy 
minden egyes tag a részesedési arányszám keretén belül lehetőleg 
olyan alkatrész szállítására kapjon megbízást, amelynek gyártására 
műszakilag a legjobban van berendezve".121 Arra törekedtek, hogy 
minél inkább leszűkítsék azoknak az alkatrészeknek a körét, amelye
ket a munkaközösségen kívül álló cégektől, de különösen külföldről 
kell beszerezni. Kimondták, hogy legfeljebb csak a szűk határidő be-

116 HL. HM. Ein. III . Csfség. — 1938i/38367. 
117 Uo. 
118 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3254. 38 M. „ B o t o n d " te rep já ró gépkocsi . Motor : 65 LE 4 

hengeres felülvezérelt benz inmotor . Fogyasz tás : 30 1/100 k m — ta r t á ly 120 l i teres . Sú ly : 4000 kg 
— terhelés 2000 kg. Vonóerő : 3700 kg. Hossza : 5740 m m . Szélesség: 2200 m m . Magasság: 2550 m m . 
Legmélyebb : 300 m m . Sebesség: (I—IV) 60 k m / h . Hegymászó képesség : 33 fok — 2000 kg von
t a t m á n n y a l 20 fok. Fordu ló kö r s u g a r a : 6,74 jobbra , 6,30 ba l ra . A t e r ep j á r á s t fokozták az elöl 
levő t e rep já ró görgők, va lamin t a vezetőfülke mögöt t i forga tha tó pó tke rék , me lyekre a kocsi 
á rok-á tha to lásná l szükség szerint t ámaszkodha to t t . Az alvázon levő csörlő lehetővé te t te a 
kocsi önvonta tásá t . 

119 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/40059. 
120 OL. Z. 450. 61. es. 422. 
121 Uo. 
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„Botond" terepjáró rajkocsi 

tartása érdekében fordulnak ilyen cégekhez. A kocsik összeszerelését 
a Rába és a MÁV AG mint fővállalkozók végezték, ök vállalták a 
felelősséget a szállítások határidejének betartásáért, valamint a gép
kocsik minőségéért is. Az első 100 gépkocsi szállítását 1939. július 
1. és augusztus 31. között, amíg a többit folyamatosan 1940. június 
30-ig vállalták. A munkaközösség tudomásul vette, hogy a Rábának 
a „Botond" kifejlesztésével kapcsolatosan 140 000 P költsége merült 
fel, valamint, hogy a motor és sebességváltó után az Austro-Fiat bécsi 
cégnek, az önzáró differenciál után pedig a G. Weidmann—Meyer 
Wallisellen—Zürich-cégnek összesen 336 480 P-őt köteles fizetni, s 
ezek az összegek quota arányában terhelik a munkaközösség tagjait.122 

Egy kocsi nem végleges 22 000 P-ős gyártási árának költséghelyek 
szerinti megoszlása a következő volt: 

122 Uo. 
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I. Általános kiadások 1 559, 
(forg. adó, bélyegül., száll, fuvar, 
licencek stb.) 

II. Quotán kívüli anyagok 

(munkaközösségen kívüről) 
gumiabroncs 1200,— P 
keréktárcsák 209,— P 
olajfék 164,37 P 
elektromos szerelvények 210,94 P 
armatúrák 89,59 P 
szerszámok 54,07 
felszerelések 226,95 P 
csigamű 544,00 P 

2 698,92 P 

III. Quotális munkák* 

alváz 
felépítmény 

IV. 17,7% haszon 

Egy gépkocsi ára: 

12 646,19 P 
2 430,00 P 

15 076,19 P 

2 665,89 P 

22 000,00 P 

A munkaközösség tagjainak részesedése egy kocsi quotális 
munkáiban 

A gyár neve quotális munkák 17,7 % haszon összesen 

Rába 3775,60 P 667,67 P 4443,27 P 

M Á V A G 3775,60 ., 667,67 „ 4443,27 „ 

W M 3151,99 „ 557,33 „ 3709,32 „ 

Ganz 1618,13 „ 286,13 „ 1904,26 ,, 

L á n g 1136,74 „ 200,96 „ 1337,90 „ 

Hofherr 1618,13 „ 286,13 „ 1904,26 „ 

összesen 15 076,19 P 2665,89 P 17 742,08 P 

A 30 844 000 P-ős szállítási összértékből a 3 737 577,78 P volt a 
tiszta haszon (17,7%). 

* A quotális munkák = a gyári önköltség. A felhasznált anyag értéke, a gyári rezsi, 
munkabér összege. 



A végleges munka és költségfelosztást 1939. január 31-én fogad
ták el.123 

A felosztás és kalkuláció csak hosszas tárgyalások után alakult ki. 
Hátráltatták a megegyezést, hogy a munkaközösségnek főként kisebb 
tagjai kezdetben túl alacsonynak és számukra tarthatat lannak tartot
ták a konstruktőr Rába által kialakított árakat. „Ki kell jelentenem, 
hogy mi azokat az árakat, amelyeket Győr beállított, általában tar
tani nem tudjuk"124 — jegyeztek fel már szeptemberben a Hofherr 
gyár Győrbe küldött munkatársa, aki részt vett a „Botond" megtekin
tésén, s ugyanakkor az alakuló munkaközösség első megbeszéléseinek 
egyikén. „De kétségbe kell vonnom azt is — folytatta —, hogy ezeket 
Győr vagy bármely más gyár is tartani tudja, illetve, hogy az általuk 
beállított munkabérek mellett a mi munkás kereseti nívónkat el le
hessen érni."125 A feljegyzés készítője attól tartott, hogy ha a tervezett 
árak mellett — a gyártáshoz szükséges beruházásokat is figyelembe 
véve — biztosítani akarják a magas haszonkulcsot, olyan mélyre 
kénytelenek lenyomni a béreket a kialakult bérszínvonal alá, ami 
már a termelést veszélyezteti. Már pedig ezt a rendelést nem volt 
szabad egyik munkaközösségi tagnak sem elszalasztani, hiszen a ma
gyar ipar addigi legnagyobb gépkocsirendeléséből való részesedést 
jelentette. A megrendelés összegéneik felső határát a HM limitálta, 
azt növelni nem lehetett, sőt az ÁKB közbelépése nyomán a nem 
végleges ár csökkentésére lehetett számítani. így az adott kereteken 
belül kellett egyezkedni, melynek alakulását a hiányos iratanyag 
miat t nem tudjuk végigkísérni.126 Mindenesetre — mint ezt a végle
ges munka és költségfelosztás is mutatja — a munkaközösségi „na
gyok" végül is „megfelelő árakat" és hasznot biztosítottak a „kicsik
nek" is. 

Az egyes alikatrészek gyártásának elosztása a következőképpen ala
kult a munkaközösségi tagok között: 

Rába — Motorok, sebességváltó (ezekből az egész rendelés fele), 
főtengely, differenciál, szerelőfal és szerelvénytábla, pe 
dálok, kormány, az alváz és felépítmény, lengőtengelyek, 
valamint egyéb kisebb alkatrészek; a kocsik összeszere
lésének fele. 

MÁVAG — Főtengely, lengőtengelyek, mellső tengely, első kerék, 
rugózás, szerelőfal és szerelvény tábla, olajteknő, fékek, 
s más kisebb alkatrészek; az összeszerelés fele. 

Ganz — Vonócsörlő, pedálok, himba, pótkerék, lökhárító, karosz-
széria. 

Láng — Komplett motorok fele. 

123 O L . Z . 450. 61. CS. 42371. 
124 O L . Z . 450. l i . CS. 422. 
125 uo. 
126 A „Botond" gyártás iratanyaga elsősorban a munkaközösségi ülések jegyzőkönyveiből 

áll. Ezekből végigkövethető a gyártási folyamat, a felmerült és a program eltolódásához ve
zető nehézségek. A részletes taglalás egy, magával a „Botonď'-programmal foglalkozó tanul
mány feladata lehetne. 

— 69 — 



WM — Sebességváltó (fele), kardánfék, differenciálház, csigake
rék, lengőtengelyek, hűtőköpeny és ház. 

Hofherr — Hátsókerék és fék. 

Már a megrendeléskor nehézséget jelentett a munkaközösség által 
nem gyártott alkatrészeket és szerszámgépeiket szállító, elsősorban 
külföldi (német) gyárakat127 rávenni, hogy legalább megközelítő pon
tossággal vállalják a kér t szállítási határidőket. Ez döntő kérdés volt, 
hiszen a külföldi alkatrészek itthoni előállítására való berendez
kedés hosszú időre bénította volna a gyártást. Ez egyben azt is j e 
lentette, hogy a „Botond" gyártást a németek kézben tudták tar tani 
és ezúton is befolyásolhatták mind a politikai, mind a katonai veze
tést. A német szállítások természetesen késtek, ami kezdettől nagy
mértékben késleltette a kocsik szállítását. Már az 1939 nyári és kora
őszi, tehát a gyártás megindulásával foglalkozó első munkaközösségi 
értekezletek is a külföldi anyagok késéséről panaszkodnak. Elsősor
ban a Bosch mágnesek késése okozza a fennakadást, jelenti a Rába 
és a MÁV AG 1939. szeptember 14-én.128 

Az 1939. szeptember 23-i győri szemleútja során Stirling tábor
nok is a Bosch és Rheinmetall Művek késedelmes szállításaiban lát ta 
a már ekkor meglevő 4—6 hetes gyártási lemaradást.129 

A Rába és a MÁV AG szeptemberben ki is küldték munkatársaikat 
(Saári — MÁVAG és Martens — Rába) Berlinbe, hogy a német gyá
rakban a szállításokat sürgessék. Azonban, mivel az érintett ipartele
pekre a belépési engedélyt nem kapták meg, csak a magyar követ
ségen keresztül tudták felvenni a kapcsolatot az érdekeltekkel. A 
követségen mindenesetre meglepetten tapasztalták, hogy a HM által 
sürgetés céljából már korábban megküldött anyagjegyzék „érdem
leges kezelésbe" nem került, csupán a Bosch és Rheinmetall kapott 
a katonai attasétól felszólítást a szállítások meggyorsítására. A követ
ségen megörültek, mert úgy vélték, hogy a továbbiakban leveszik a 
szállítások gondját a vállukról, mert — mint a gyárak képviselői ír ták 
jelentésükben — „Nyitó százados úr szavaival élve minden »lenge
ruha-zsinór-« ügyben felszólítást kaptak (ti. a követség), ezeket pedig 
nem győzik sem idővel, sem személyzettel."130 Így a két kiküldött 
közvetlenül a gyárak képviselőivel való tárgyalás útján igyekeztek 
elérni a szállítások gyorsítását. Terjedelmes jelentésben be is szá
moltak az ígéretekről. 

Azonban nemcsak a németek, de a svédek is késedelmesen szállí
tottak, ami szintén az elmaradást fokozta. 

127 OL. Z. 450. 61. es. 423/1. — A legjelentősebb német szállító cégek: Bosch (Stuttgart) 
elektromos berendezések (dinamó mágnes, indítómotor, akkumulátor, ablaktörlő, fényszórók, 
égők); Rheinmetall (Berlin) csigahajtómű (ez utóbbira a Magyar Fogaskerékgyár is pályázott 
volna, azonban megfelelő bronz és krómnikkel anyag nem állt rendelkezésükre); Alfred Te
vés — Mashinen und Armaturenfabrik G.m.b.H. (Frankfurt am.) a hasonló nevű fékhenger; 
Solex (Berlin) karburátor, szűrő, tüzelőanyag szivattyú, kormánytolórúd; VDO Tachometer 
(Frankfurt) tachométer és egyéb műszerek. Nem kevésbé fontos volt, hogy a svéd csapágy
gyűrűk idejében megérkezzenek. 

128 OL. Z . 450. 2. CS. 424. 
129 HL. HM. Ein. n i . Csfség. — 1939/51008. 
130 Uo. 

— 70 — 



A külföldi partnerek késedelmes szállításai csak egy részét képez
ték a munkaközösség nehézségeinek. A gyártást ugyanis egyéb koope
rációs és anyaghiányból eredő nehézségek is hátráltatták. A munka
közösségi értekezletek viharos összecsapások színhelyei voltak. A 
gyárak egymást okolták az együttműködési zavarokért, az elmaradá
sokért. Különösen élesen vetődtek fel a nehézségek, amikor 1939 má
jusában a HM azzal az igénnyel lépett fel, hogy az 1940. június 30-i 
szállítási határidőt május l-re hozzák előre.131 A kérés akkor érte 
a munkaközösséget, amikor már egyre világosabbá vált, hogy nem
csak megrövidíteni nem lehet a júniusi határidőt, hanem még né
hány hónappal meg is kell hosszabbítani. A május 26-i értekezle
ten a munkaközösség a várható nehézségek felsorolásával igyekezett 
kitérni a kérés elől. A Rába „később tud nyilatkozni, a külföldi anya
gok beérkezése a döntő"; a MÁV AG szerint „korai érdemleges ígé
retet tenni, döntő a nyersanyag és az alvállalkozók..."; a WM óva
tos, mert „bevárandó a széria szerelés megkezdése"; a Ganz kikötése, 
„ha az anyagokat időben kapják"; s végül a Hofherr és a Láng kere
ken kimondták, hogy a kapacitás és a létszám nem tesz lehetővé ha
táridő rövidítést.132 

A nehézségek sorozatosan jelentkeztek is. Augusztusban már arról 
tárgyalta a gyárak, miért nem tudják a szerződésben 1939. július í—• 
augusztus 31-ig vállalt 150 kocsit szállítani.133 Az 1939. augusztus 16-i 
értekezleten Schnetzer Ágoston, a MÁV AG vezérigazgatója ugyanis 
bejelentette, hogy a 150 komplett kocsi szállításából semmi sem lesz. 
mivel az egyes gyárak, kivéve a WM-et, nem készültek el vállalt agg
regátumaikkal, s ezzel egymás munkáját is hátráltatják. Ezen belül is 
a MÁV AG „igen nagy hátralékban van", eddig mindössze 20 kocsihoz 
való alvázzal és alkatrészekkel készült el, de ígéri, hogy két héten 
belül behozza. A Ganz-ban a helyzet még rosszabb, mivel semmivel 
sem készültek el és képviselőjük a szállítások várható időpontjáról 
nem is tudott kielégítő tájékoztatást adni. A legnagyobb elmaradás a 
motorok felét gyártó Láng-gyárnál mutatkozott, amelyik a munka
közösség tagjainak legnagyobb meglepetésére egyszerűen bejelentette, 
hogy a Rimamurányi Vasmű által szállított rúdanyagok késedelmes 
beérkezése miatt a motorok szállítását csak három hónapos késéssel 
kezdi meg — olvashatjuk Kőnek Alfrédnak, a Hofherr cégvezetőjé
nek az ülésről készített feljegyzésében.134 

Kőnek még a következőket jegyezte fel: „Schnetzer igazgató felve
tette azt a kérdést, vajon tovább jelentsük-e a késedelmet a HM ille
tékes osztályának, »mire megjegyeztem, hogy ezt nem tartanám he
lyesnek, már csak azért sem, mert a HM mindenesetre a munkakö
zösséget fogja a késedelemért felelőssé tenni. Bengyel őexelenciája 
azért hívta életre ezt a munkaközösséget, hogy az annak keretében 
tömörült gyárak ugyanúgy működjenek, akár egy nagy üzem, amiből 

131 OL. Z. 450. 61. es. 
132 U o . 
133 O L . Z . 450. 62. CS. 424. 
134 UO. 
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következik, hogy a hátrányos helyzetbe került üzemeket a többi gyár, 
ha arra mód van, kisegíti. Tekintettel arra, hogy a Rába is gyárt mo
torokat, kézenfekvő a gondolat, hogy a Láng által okozott késedelem 
akár alkatrészek, akár kész motoroknak gyorsabb tempóban való szál
lítása révén áthidalható. Győr vállalkozik is bizonyos alkatrészek, fő
ként hajtórudak átadására. Abban maradtak (a munkaközösség tagjai 
— D. L.), hogy a Láng revízió alá veszi bejelentését, s az összes gyár 
írásos helyzetjelentést ad. A HM-nek nem jelentenek egyelőre."135 

A munkaközösség válságát ugyan áthidalták, de a HM-nek minden
esetre jelenteni kellett, hogy az augusztus végére ígért 150 kocsi csak 
hathetes késéssel fog elkészülni, amit azonban a gyártás folyamán be 
fognak hozni.136 

Szeptember 16-án át is adták a munkaközösség által vállalt új szál
lítási menetrendet, amely szerint 1940. június 30-ig — az eredeti idő
pontig — vállalják a teljes mennyiség leszállítását. December 31-ig 
a Rába 221, a MÁVAG 206, míg januártól havonta 180—180 kocsi 
folyamatos átadását vállalták. A HM kívánságának teljesítéséről tehát 
szó sem lehetett.137 

A gyártás, ha sok nehézség közepette is, de megindult. Szeptember
től a Láng megkezdte napi 2 motor szállítását, s a többiek is több-ke
vesebb késéssel szállítani kezdték az általuk gyártott alkatrészeket. Ez 
azonban nem jelentette a kooperációs zökkenőkből eredő nézeteltéré
sek megszűntét. Az október 20-i munkaközösségi értekezleten a Rába 
és a MÁVAG között robbant ki nézeteltérés. Amíg a minden erejét 
a gépkocsigyártásra koncentráló Rába képes volt a késedelem nélküli 
szállításra, a többirányú haditermeléssel lekötött MÁVAG ugyanis 
csak késedelemmel tudott eleget tenni kötelezettségeinek. Koller, a 
MÁVAG főmérnöke azzal a munkaközösség szerint „súlyos és jogtalan 
váddal" illette Győrt, hogy ,,minden beépítendő részből fölös meny-
nyiséget tart magánál, hogy a HM előtt munkáját kedvező színben 
tüntesse fel. Ezzel szemben a MÁVAG szemrehányásokkal találko
zik."138 A győriek a munkaközösség tagjainak helyeslésével visszauta
sították a vádakat és a béke helyreállt. 

November közepén a MÁVAG és Rába jelentették, hogy a ké t ösz-
szeszerelő gyár már 100—100 kocsit átadott, s hozzáfogtak a második 
százas széria szereléséhez. Kérték a többieket az alkatrészek pontos 
szállítására. A lendület azonban csakhamar megtört. A minduntalan 
fellépő anyaghiány, a külföldi, valamint belföldi alvállalkozók késedel
mes szállításai, a munkaközösségen belül az együttműködés ismét
lődő zavarai ezt óhatatlanul magukkal hozták. A munkaközösségi ér
tekezletek a nehézségek elhárításával, a tagok nézeteltéréseinek békít-
getésével próbálták biztosítani a folyamatos termelést. 

A belső nézeteltéréseknek többnyire anyagi kihatásai is voltak. Gya
korta előfordult, hogy a partner késedelmes szállítása következtében 

135 U o . 
13C UO. 
137 U O . 
138 UO. 

— 72 — 



le kellett állni a munkával. Ilyenkor az érintett gyár kártérítési igény
nyel lépett fel. A sok hasonló eset közül ragadjunk ki egyet. A 
Hofherr az általa készített hátsó kerekekre Teves-fékhengereket sze
relt, amit a kocsikat összeszerelő gyáraktól kapott, melyek viszont 
Németországból a Teves-cégtől importálták. A német szállítások kés
tek, így a fékhengereket a Hofherr sem kaphatta meg időben. A gyár 
— a tervek szerint — 1939 szeptemberében már a 800. kereket készí
tette el, amihez csak 200 fékhengert kapott. Amennyiben nem kap
nak sürgősen fékhengereket, úgy a „kerekek szerelését abba kell 
hagyni, majd újból elővenni, ami többletköltség"139 — írták a Rábá
nak. Azonban hiába, mert nemcsak fékhengert, de még kielégítő ígé
retet sem kaptak. Október 9-én, mivel a félkész kerekek tovább sza
porodtak, még erélyesebben léptek fel. ,,A tevések rendszertelen ér
kezése miatt a munkásokat át kell csoportosítani, az átállás teljesít
ménycsökkenést idéz elő; másrészt, hogy a munkásokat foglalkoztatni 
tudják, 20 százalékkal több alkatrészt kell naponta gyártani, ami a 
gépparkot igénybe veszi, a kész félgyártmányokat el kell szállítani, 
majd visszahordani, mindez többletköltséget jelent."140 De nemcsak 
Teves-féket kellett a kerékre szerelni, hanem azokat fel is kellett sze
relni a MÄVAG által szállított lengőtengelyekre. Viszont a tengelyek 
is késtek, emiatt is tárolni kellett a kerekeket, majd újból munkába 
fogni. A Hofherr ezért többször is kérte, hogy a kerekeknek a ten
gelyre való rászerelését a MÁV AG és a Rába végezze. Mivel a két 
fővállalkozó ezt nem vállalta, a Hofherr kocsinként (4 kerék) 8,70 P 
többletköltséget számított fel a késedelmes szerelésekért.141 

Zavarokat okoztak, különösen a gyártás első időszakában, a rosszul 
másolt vagy félreértett gyártási dokumentációk, valamint a gyártási 
tapasztalatok hiánya is. A WM például 1940 januárban a sebességváltó 
konstrukciós hibáinak kijavítása fejében jelentett be többletköltsé
get.142 

A szállítás 1940 elején a német import nehézségek fokozódásával, 
különösen lelassult. Május 27-ig a Rába csak 404, a MÁVAG 388 „Bo-
tond"-ot szállított. Ezt a mennyiséget, a szeptemberben ígért ütem
terv szerint fcb. március közepéig kellett volna szállítani.143 A hátra
levő mennyiséget most már ténylegesen megvalósuló havi 80 db-os 
szállítással, szeptember közepéig ígérték.144 Azonban — bár júliusban 
a HM is elrendelte, hogy a három hónapos késést havi 100 db-os 
szállítással kell csökkenteni145 — ez ás csak ígéret maradt, mert a mun
kaközösség csak 1940. november 16-án tudta jelenteni, hogy az 1042 
,,Botond" átadását befejezte, és kérték a végleges ár gyors megálla
pítását.146 Így az eredetileg vállalt határidőt (1940. június 30.) 4, a 
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HM által utóbb kért (1940. március 1.), de nem vállalt határidőt, 8 
hónappal lépték túl. 

Nem érdéktelen röviden kitérni a „Botond"-program pénzügyi le
bonyolításának történetére, hiszen az összeg a győri program eredeti 
600 milliós befektetésének 5 százalékát jelentette. 

A megrendelés kiadásakor a HM 5 milliót bocsátott a munkaközös
ség rendelkezésére, majd 1939. január 1-én újabb 5 millió pengőt elő
legezett. Megállapodtak, hogy a szállítási összérték 70 százalékának 
a 10 millió pengő előleget meghaladó részét a szállítások arányá
ban folyamatosan fizetik ki. A fennmaradó 30 százalék a szállítások 
befejeztével, a végleges ár megállapítása után kerül kiegyenlítésre. 

Az elképzelések szerint a munkaközösség már 1940 nyarán számolt 
a rendelés teljes összegével, hiszen eredetileg 1940. június 30-ig be 
kellett volna fejezni a szállításokat. E terv szerint 1939 szeptember
től 1940 augusztusig a szállítási ütemnek megfelelően kb. havi 1 mil
liót utalt volna át a HM, és a KÁB érvizsgálata után még 1940 nya
rán sor került volna a végelszámolásra is. A szállítások azonban kés
tek, a havonta átadott kocsik száma rendszertelen volt, kevesebb a 
tervezettnél, így az 1 milliónak is csak töredékét utalták át havonta. 
Ez érzékenyen érintette a vállalatokat, hiszen az időeltolódások kö
vetkeztében a befektetett tőkét csak késve, veszteséggel sikerült reali
zálni. Hiába készítették el határidőre az alkatrészek nagy részét, a 
HM csak a készen átadott kocsik után fizetett, s így a befektetett tő
ke az alkatrészekben feküdt. A megállapodás értelmében ugyanis 
egyik munkaközösségi tagnak sem volt lehetősége, hogy az általa idő
re leszállított alkatrészek után teljes kielégítést 'kérjen, még ha az 
összes rá kiszabott alkatrészt hónapokkal 'az utolsó kocsik átadása 
előtt befejezte is. A szállítási késedelemből eredő összes hátrányokat 
a munkaközösség minden tagjának egyformán kellett vállalnia. 

A fizetési feltételek módosítására próbálkozások történtek. A WM 
1940 januárjában már sürgette, hogy a gyárak „szerezzenek érvényt 
a fizetési feltételek betartásának, hogy a kilátásba helyezett havi 1 
millió (visszamenőleg is) bocsátassék a munkaközösség rendelkezésé
re".147 Ugyanakkor azt is javasolták, hogy a nem végleges ár ellenére 
is, a fennálló nehézségek következtében ne 30, hanem csak 10%-ot 
tartson vissza a HM.148 Hivatkoztak a nyersanyagok világpiaci árának 
1939. szeptember 1 utáni drágulására, ami növeli a gyárak nehézsé
geit, a befektetés nagyságát, amit a folyósításoknál és a végleges árak 
megállapításánál egyaránt kértek figyelembe venni. 

Az akciók eredménytelenek maradtak. A HM továbbra is hajtha
tatlan maradt, s a leszállított gépkocsik utáni részösszegeket a meg
szokott lassúsággal, az eredeti megállapodásnak megfelelően utalgatta 
át. Sőt, bár a szállítások októberre befejeződtek, 1941 februárig — a 
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végleges ár elismerése után — még csak 18 millió pengőt utaltak át 
a munkaközösségnek.149 

Foglalkozni kívánunk a honvédségnek sebesültszállító gépkocsikkal 
való felszerelésével is. A polgári sebesültszállító gépkocsiállomány 
1939 végén mindössze 108 db volt. Többé-kevésbé hadihasználható. 
Felmerült a gondolat, hogy az állományt OTI és W O M E (Vármegyék 
és Városok Országos Mentő Egyesülete) költségvetésből legalább 146 
db-ra ki kell egészíteni, hogy „M" (mozgósítás) esetén legalább 80 
db legyen igénybevehető. Ez azonban költségek híján nem valósulha
tott meg, így legfeljebb 60 gépkocsit tudtak a polgári életből a had
sereg rendelkezésére bocsátani.150 így a hadsereg csak saját beszer
zésekre támaszkodhatott. Meg is rendeltek 1939 áprilisában 370 Ford 
sebesültszállító kocsit Kölnből (á 6250 M), amelyek közül 1940 
augusztus végéig 344 meg is érkezett.151 Ezt kiegészítve a korábban 
beszerzett néhány elavult sebesültszállítóval, valamint olasz vásár
lásból és lengyel anyagból 'származó 93, a polgári állományból igény
bevehető 60 kocsival, összesen kb. 550 gépkocsi állt a hadsereg ren
delkezésére, ami messze elmaradt a 750 db-os minimális szükséglet
től is. 

Nem volna teljes a kép, ha nem szólnánk a gumiabroncs^beszerzés 
növekvő nehézségeiről. A háború kitörése után bizonytalanná vált a 
gumibeszerzés, a tengeri blokád ugyanis bizonytalanná tet te a tenge
rentúli szállítást. A németek számára is hiánycikké vált a gumi. 
Váratlanul 1940 márciusától gumiabroncs nélkül folytatták a már 
korábban megrendelt gépkocsik szállítását. A „Huba I—A" kereté
ben rendelt Ford, Krupp és Mercedes kocsikhoz tartozó 9640 gumi
abroncsból február végéig mindössze 4376 db-ot szállítottak, a többi 
abroncsra nem sok kilátás volt.152 

Ekkor a HM felajánlott a német gyáraknak 10 vagon nyers- és 15 
vagon hulladékgumit, hogy ebből 'készítsék el a hiányzó abroncsokat. 
A német fél ezt az ajánlatot nem fogadta el, de közölték, hogy a már 
megrendelt kocsikhoz felárral hajlandók leszállítani a még hiányzó ab
roncsokat. A németek tehát kihasználva „szövetségesük" szorult helyze
tét, egyszerűen megszegték vállalt kötelezettségeiket. Arra hivat
koztak, hogy a nyersgumi ára Németországban emelkedett. (Ugyan
akkor a gumi világpiaci ára csökkent.) A III. csoportfőnök erre úgy 
döntött, hogy az abroncsokat még felárral is ?neg kell vásárolni, mer t 
a nehezen megszerzett gépkocsik különben mozgásképtelenek marad
nak. A Ruggyanta nem vállalhatja az abroncsok elkészítését, mivel 
teljes kapacitását a „Botond" abroncsok gyártása köti le. így aztán 
a megegyezés létrejött. A felár összege a még szállításra váró 5318 

149 A HM a hadfelszerelési szállításokért járó összegek kifizetését még a végleges ár ne
hézkes megállapítása után is húzta-halasztotta, s tulajdonképpen jogosulatlan hitelhez jutott 
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abroncs után 162 808 RM volt, ami abroncsonként nagyjából 30 RM-t 
jelentett.153 

A kialakult helyzet következtében meg kellett találni a lehetőséget 
az elhasználódott, főleg Ford abroncsok pótlására; de biztosítani kel
lett a nyersgumi behozatalt is a magyar gumigyártás biztosítására. 

Ismeretes a Teleki-kormány ama igyekezete, hogy fenntartsa a po
litikai kapcsolatokat az angolokkal. Ez a törekvés 1940-ben a nyu
gati offenzíva előtti időszakban már egyre nagyobb nehézségbe ütkö
zött. Az angolok abban a reményben, hogy a kormány meglevő an
golszász orientációját ezzel is segítik, támogatták gazdasági kapcsola
tainkat, s a tengeri blokád ellenére hajlandók voltak hozzájárulni ten
gerentúli beszerzéseink leszállításához. Mint ismeretes, kikötésük az 
volt, hogy a vásárolt hadifontosságú nyersanyagokat ne bocsássuk a 
németek rendelkezésére. A HM ennek tudatában kívánt megrendelni 
az USA-ból 15 000 gumiabroncsot, s utasították a londoni katonai 
attasét, hogy az angol Hadigazdasági Minisztériumtól a szükséges szál
lítási engedélyt szerezze meg. 

Ami egyszerűnek látszott januárban, nem úgy áprilisban, a német 
gumiabroncs-szállítások leállításának hírére, valamint a német befo
lyás növekedése következtében ugyanis az angolok bizalmatlanokká 
váltak, és biztosítékot követeltek. 

Nem érdektelen a gumiszállítmányok kapcsán kissé részletesebben 
kitérni az eseményekre, hiszen többről, az egész magyar hadigazdasá
got alapjaiban érintő kérdésről volt szó. Hogyan sikerül összeegyez
tetni a jobbra tolódó németbarát politikát és német követeléseket 
az angol kapcsolatokkal, s így létfontosságú tengerentúli nyersanyago
kat biztosítani. 

Utassy Lóránd, a londoni katonai attasé 1940. február 19-én még azt 
jelentette, hogy a szállításoknak semmi akadálya, a „navicert" kiál
lítása biztosított, amennyiben a HM a követség útján nyilatkozatban 
jelenti ki, „hogy a behozandó anyag kizárólag a magyar királyi hon
védség céljait fogja szolgálni és annak reexportálása Németországba 
nem fordulhat elő".154 

A nyilatkozat megtételére utasították Utassyt, és az abroncsokat 
februárban az USA-ból megrendelték. A szállítmány azonban késett, 
mert az angolok engedélye április közepéig nem érkezett meg a szál
lító céghez. Sürgős intézkedést kértek. 

A III. Csoportfőnökség erre kér te a szállító céget, hogy a szállít
mányt engedély nélkül is indítsa el a New York-i kikötőből, Utassyt 
pedig az engedély megsürgetésére. Utassy nem késett a válasszal. A 
kellő lépéseket megtette, azonban „magánkapcsolatok igénybevétele 
dacára sem tudott eddig pozitív ígéretet kapni. A kérdés még elintézés 
alatt van."155 Mivel a szállítmány egy része közben már a tengeren 
hajózott, egyelőre olasz kikötő felé, és félő volt, hogy „navicert" nél
kül az ekkor még fennálló olasz—angol egyezmény értelmében dug-
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árunak minősítik és elkobozzák; most már a Külügyminisztérium bevo
násával folytatódott iaz akció az engedély megszerzéséért. Április 25-én 
rádiógram érkezett Utassytól, amelyből világosan (kitűnt az angolok 
vonakodásának oka. „A Blokádminisztérium felvilágosítást és általam 
kiállított nyilatkozatot kér — jelentette az attasé —, -mely szerint a 
15 000 gumi nem lesz felhasználva azon gépkocsikra, amelyeket Né
metország gumi nélkül szállított a honvédség részére."156 Utassy en
gedélyt kért ilyen nyilatkozat megtételére is. és egyben megemlítette, 
hogy az angoloknak már az eddigi tárgyalások során is úgy referált, 
hogy az abroncsok a honvédség birtokában már meglevő gépkocsik 
elhasználódott gumijainak pótlására használják fel. A tárgyalásokat 
megkönnyítené, ha bizonyítékképpen a német kocsik eltérő abroncs 
méretét közölnék az angolokkal. így könnyebben meg lehetne nyug
tatni az angolokat, akik „kijátszástól tartanak és az ellen kérnek bi
zonyítékot".157 Ugyanaznap mégegyszer jelentkezett Utassy. Az ango
lok azt kérték, hogy a további szállítmányokat állítsák le, míg meg
állapodás nem történik az évi quotát illetően, amit az angolok évi 260 
tonna gumiban kívántak megállapítani a katonai és polgári szük
séglet fedezésére.158 

Quandt Richárdnak, a MNB igazgatóhelyettesének vezetésével 
ugyanakkor delegáció érkezett Londonba, hogy a tengerentúli szállí
tásokról tárgyaljon. Quandt tárgyalásai — mint ez Clodiusnak, a né
met külügyminisztérium osztályvezetőj éneik, Teleki miniszterelnökkel 
a magyar kormánynak az angol gazdasági blokáddal kapcsolatos maga
tartásáról folytatott megbeszéléséről 1940. április 30-án készült j e 
lentéséből kiderül — a miniszterelnök szerint —, nem jártak siker
rel.159 A „navicert" ügyben mutatkozott „engedékenységéért" Clodius 
szemrehányásokkal illette Telekit, aki kijelentette neki, hogy „a kor
mányt csak a legszükségesebb nyersanyagok behozatali kényszerhely
zete bírta rá arra, hogy a „navicert" kérdésben bizonyos engedmé
nyeket tegyen."160 Teleki a továbbiakban igyekezett megnyugtatni 
Clodiust, hogy a behozott anyagok tárolási helyéről az angoloknak 
bizonylatot nem adnak, és a kormány kikérte magának, hogy az an
golok más államokkal való kapcsolataiba beavatkozzanak. Ezt az állás
pontot képviselte Quandt is, ami azt eredményezte, hogy a tárgyalá
sok lényegében eredménytelenül végződtek. Teleki szó nélkül tudo
másul vette, mikor Clodius nyomatékosan megállapította, „hogy poli
tikai és kereskedelempolitikai okokból jogunk van elvárni (a néme
teknek —D. L.), hogy a kontinensen minden esetleges további kiviteli 
fölösleget először nekünk ajánljanak fel."161 

Bár a Quandt-tárgyalások, a miniszterelnök szerint is lényegében 
eredménytelenül végződtek, a tárgyunkat képező gumiszállítmány 
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ügyében mégis sikerült eredményt elérni. Az angolok a gumik szál
lításához hozzájárultak ugyan, de annak realizálása a németek nyu
gati offenzívája következtében még nehezebbé vált. Az angol—olasz 
ellenségeskedés következtében az olasz kikötök már nem jöhettek 
szóba, maradt a lisszaboni kikötő. Ugyanakkor a tengeralattjáró há
ború kiéleződése következtében bizonytalanabbá vált a kontinensek 
közti hajóforgalom. Nem kis nehézséget jelentett a Lisszabonból Bu
dapestre történő továbbítás sem. A szállítás 'mindenesetre megindult. 
Az angolok szállítmányonként adták az engedélyt. Július 104g sike
rült Budapestre szállítani 6911 gumiabroncsot. Lisszabonban volt 2750 
db, aminek hazaszállítására megvolt a lehetőség. A még New Yorkban 
levő 5339 gumi szállítására viszont az engedély egyre késett.162 

Kutatásaink során nem sikerült tisztázni az amerikai gumik továbi 
sorsát. Egy biztosnak látszik, ha sikerült is a még hiányzó abroncsokat 
hazaszállítani, az élesedő helyzet következtében újabb szállításokra 
nem kerülhetett sor; a gumiabroncsok pótlása alig megoldható kér
déssé vált, egyik döntő akadálya lett a további gépesítésnek. 

Az új helyzet szinte lehetetlenné tette a polgári, de a honvédségi 
tulajdonban levő gépkocsik egy jelentős hányadának alkatrész-után
pótlását is. Ez azt jelentette, hogy épp a honvédségi igénybevéte
lek során nagymértékben rongálódó, amúgy is használt polgári gép
kocsik javítása egyre nehezebb lett, egyre több kocsit kellett kivonni 
a használatból, veszett el a hadsereg számára. 

A vázolt helyzet természetesen kihatott a nyersgumi és egyéb 
fontos nyersanyagok szállítására is. A magyar hadianyaggyártást egy
re inkább az elszigetelődés, a nyersanyagforrások jelentős részének 
bedugulása fenyegette. A további jobbratolódás előrevetítette annak 
árnyékát, hogy az ipar, mivel az elérhető nyersanyagokhoz csak a 
németeken keresztül juthat hozzá, teljesen kiszolgáltatottjává válik 
a németeknek, s így az egész magyar hadianyaggyártás, ezen keresz
tül a hadseregépítés is, ellenőrzésük és irányításuk alá kerül. 

III. 

A gépkocsizó alakulatok járműveinél nem kisebb gondot jelentett 
a gépvontatású tüzérség vontatóinak beszerzése. A különböző súlyú 
és rendeltetésű lövegekhez négy különböző teljesítményű vontatót 
kívántak rendszeresíteni. A légvédelmi tüzérségnél a 4 cm-es gép
ágyúk vontatására a WM gyár AC—II. típusú vontatóját (más fel
építménnyel, mint rajkocsi is szóba jött), a 8 cm-es légvédelmi ágyúk
hoz pedig a Hofherr KV—40-es traktorát tervezték. 

A tábori tüzérség 10,5 cm-es lövegeinek vontatására az 5 t-ás német 
Hansa-LLoydot, amiből már volt a honvédség birtokában, vagy ameny-
nyiben beszerzésük akadályokba ütközik, a KV—40-et, a 15 >cm-es 
közepes taradkokhoz a már korábban rendszeresített Pavesiket, s végül 

162 HL. HM. Kin. 3. b. — 1940/38842. 
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a tervezett 21 cm-es nehéz tarackhoz az olasz Breda, esetleg 12 t-ás 
Hansa-Lloyd vontatókat akartak beállítani.163 

A polgári életből bevonultatható vontatók, illetve vontatásra alkal
mas járművek, még oly csekély számban sem álltak rendelkezésre, 
mint a gépkocsik. A magyar mezőgazdaság és ipar minimális számú, 
öreg, elavult, hadihasználatra különben is teljesen alkalmatlan t raktor
ral, vontatóval rendelkezett. így a teljes vontatóanyagot honvédségi 
költségvetésből kellett beszerezni. Bár a gépvontatású tüzérség „Huba 
I." keretében tervezett hadrendje egyelőre viszonylag kevés, kb. 750 
különböző vontatót te t t szükségessé,164 tekintettel a későbbre tervezett 
további hadrendfejlesztésre, valamint az alkatrészellátásra, a lehe
tőség szerint i t t is a külföldi típusok licencének megszerzésére és az 
itthoni gyártásra való berendezkedésre törekedtek. A hazai típusok k i 
fejlesztésének gondolata is többször felmerült. Mivel ez a költségesség 
mellett hosszadalmasnak is ígérkezett, mindannyiszor elvetették. 

A továbbiakban — a gépkocsikhoz hasonlóan — típusonként fog
lalkozunk a gépvontatású tüzérség vontatóinak beszerzésével, bemu
tatva az általános gazdasági gyengeségből eredő, s i t t is megmutat
kozó bizonytalanságot, kapkodást és az ebből következő félmegoldá
sokat, ami a Horthy-hadsereg kis számú gépvontatású tüzérségét 
végül is gyenge vontatókhoz juttatta. Ez állandó technikai nehézség
nek lett forrása, akadályozva a gépvontatású tüzérség mozgékonysá
gát. 

Az olasz licenc után a WM által gyártott Pa vési P4—100 vontatót 
már 1930-ban rendszeresítették a honvédségnél, s bár 1930—31-ben 
336 db gyártását tervezték, csak kb. 176 legyártására kerül t sor.165 Az 
általunk tárgyalt időszakban újabb gyártásra már nem került sor, 
mivel ezt az elavult típust nem kívánták szaporítani. 

Ellentétes vélemények, viták közepette került a honvédség fegyver
zetébe a Hofherr-^gyár „KV—40" típusú traktora.166 Az eredetileg 
mezőgazdasági célra készült traktort 1937nben a hadseregben már k i 
próbálták, s a 8 cm-es légvédelmi ágyú vontatására javasolták rend
szeresíteni. A traktorról alkotott vélemények már ekkor ás eltérőek 
voltak. A viták megújultak, amikor 1938 elején szóba jött a „KV—40" 
alkalmassági körének kiterjesztése, s napirendre kerültek a „KV—40" 
megrendelések. A véleménykülönbségekre jól rávilágít a Hofherr 
egyik munkatársának 1938. január 25-én készített feljegyzése. A j e l -

163 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2519. 
164 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2278. 
165 OL. Z. 407. 31. es. 236. — A Paves l P—4—100 von ta tó 4,05 t súlyú, 50 lóerős, m a g a s fel

építésű, meglehetősen lassú (20 km/h) jármű volt. Nagy, 1,39 m átmérőjű tömör gumiabron-
csú kerekei terepen kifordítható kapaszkodókkal voltak ellátva, ami — mint ez az abesszin 
háborúban bebizonyosodott — különösen sziklás-köves terepen jó terepjáró képességet biz
tosított. A mintegy 4 tonnás vontatmányt és 1,5 tonna hasznos terhet 40 fokos lejtőn volt 
képes felvinni. Lassúsága mellett nagy hátránya volt, hogy viszonylag rövid (4,17 m hosz-
szúság) és magas (70 cm tengelymagasság) jármű első kereke éles kanyarokban annyira el
fordulhatott, hogy a jármű súlypontja oldalra fordult, s a borulás veszélye fenyegetett. Ez 
a vontatót jól ismerő, gyakorlott vezetőket igényelt, amiben a Horthy-hadsereg mindig szű
kölködött. 

166 „KV-40" vontató: Motor teljesítmény: 50 LE; Motor: egyhengeres, kétütemű Diesel
motor; Súly: 4400 kg (terheléssel 7 fő 5000 kg); Vonóerő: 5000 kg; Hossz: 3790 mm; Szélesség: 
2120 mm Magasság: 1725 mm; Legmélyebb: 310 mm; Sebesség: (I—VI.) 30 km/h; Kanyarodás:. 
4700 m m . 
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Hofherr „KV—40"-es traktor 8 cm-es légvédelmi ágyúval 

zett napon ugyanis a „KV—40"-et kipróbálták, hogy megfel-e a lég
védelmi gépágyú vontatására is. „A megjelent hisztek véleménye na
gyon is eltérő volt — olvassuk a feljegyzésben —, s a HM 3. b. osz
tálya, valamint a HTI között fennálló régi nézeteltérések ezúttal ismét 
kiéleződtek. Radnóthy őrnagy 3.b. ideálisnak találta a traktor és a 
vontatmány viselkedését, ezzel szemben Czaykovszky őrnagy (HTI) 
kijelentette, hogy a könnyű gépágyú, amelynek feladata többek közt 
a gyorsan mozgó motorizált alakulatok légvédelmének ellátása, ilyen 
nehéz vontatóval, valamint lőszer félkocsival nem tud rendeltetésének 
megfelelni. Szükséges ezért egy gyors tehergépkocsi vagy úgynevezett 
terepjáró gépkocsi, ami 60—70 ikm-es sebességre képes."167 Űgy lát
szik, ezúttal a HTI képzettebb, a modern technika követelményeivel 
inkább tisztában levő beosztottjának, Czaykovszky őrnagynak a véle
ményét fogadták el, mert „KV—40"-esről, mint gépágyú vontatóról 
lemondtak, s továbbra is csak mint a 8 cm-es légvédelmi ágyú vonta
tására alkalmasat tartották számon, s rendelték meg. 

Az első vontatók már a csapatokhoz kerültek, amikor egy esemény 
ismét fellobbantotta a „KV—40" körüli, már-már elülő vita parazsát. 
Augusztus 12-én Erdőkürtnél, a terepen, tüzelőállás elfoglalása közben 
felborult egy ,8 cm-es légvédelmi ágyút vontató „KV—40"-es.168 A 
balesetet követő vizsgálat során a gyár szerelője bizonyítékul, hogy a 
baleset a vezető képzetlensége folytán következett be, a „KV—40"-

1C7 OL. Z. 450. 70. CS. 
168 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3609. 
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essél 3'5%-os emelkedőn löveggel együtt felhúzott, s a tüzelőállást si
mán elfoglalta.169 

Ilyenformán a VKF által vezetett vizsgálat elsősorban a vezető k i 
képzési hiányosságával indokolta a balesetet, mivel egy-egy vezetőre 
kb. 300 km kiképzési km jut, ami „lényegesen befolyásolja az alaku
latok harcászati alkalmazhatóságát, cmert kevés fogalmuk van a valósá
gos viszonyoknak megfelelő rossz utakon és a terepen való mozgás
ról."170 Bár ez utóbbival mindenki, a légvédelmi szemlélő is egyet
értett, ismét szót kértek azok is, akik a traktor mozgékonyságát, te 
repjáró képességét eddig is 'kifogásolták. Rákosy vk. ezredes, a légvé
delmi icsapatok szemlélője az eset u tán felkereste Győrrfy-iBengyelt, s 
kérte, hogy „KV—40"-et vegyék el a légvédelmi tüzérségtől. Egyben 
kérdést intézett a III. csoportfőnökhöz, igaz-e, hogy a „KV—40" 
rendszeresítése — mint azt a HTI parancsnoka, Cziegler tábornok és 
beosztottja Czaykovszky alezredes kijelentette — a HTI „közbejötte" 
és csapatpróba nélkül történt.171 Ez így nem volt igaz, mer t bár hosz-
szabb csapatpróbára valóban nem került sor, a traktort egy évvel 
előtte a HTI jelenlétében alapos próbának vetették alá, erről a HTI 
is véleményt adott, s mint ezt az általunk is idézett feljegyzésből lát
tuk, Czaykovszky csak a traktornak a légvédelmi gépágyúk vontatá
sára való rendszeresítése ellen tiltakozott. A 8 cm-es ágyú vontatá
sára való beállítása elfogadott volt. A HTI minden esetre igyekezett 
kibújni a felelősség alól, ha netalán kiderülne, hogy nemcsak kikép
zési hiányosságokról van szó. 

A Hofherr-gyárat érzékenyen érintette a dolog, éppen akkor, mikor 
küszöbön állt újabb 120 traktor megrendelése, s az első szállítások 
már folyamatban voltak. Ezért dr. Bérezik, a Hofherr vezérigazgató
helyettese, 1939. január 12-én felkereste Győrffy-Bengyelt. Beszél
getésükről dr. Bérezik feljegyzéséből értesülünk. Az anyagi csoport
főnök elmondta a vezérigazgató-helyettesnek, hogy megbánta a 120 
db-os újabb rendelést, mert a légvédelmi szemlélő szerint a vontatók 
egyes kijelölt feladatok elvégzésére nem voltak képesek. Ő (Győrffy-
Bengyel) ebbe nem nyugszik bele, mivel a „KV—40"-et ő vezette be 
a hadseregbe. Ezért újabb próbát rendel el, aminek tisztázni kell vég
legesen a „KV—40" használhatóságát, s lezárni a vitát. Dr. Bérezik 
ezt örömmel hallgatta, és megjegyezte, hogy csak egy esetben for
dult elő baleset, aminek oka a vezető tudatlansága volt. Egyben fel
használta az alkalmat annak közlésére is, hogy a Hofherr egy 90 LE-s, 
8 t önsúlyú és 12 t vontatására alkalmas nehéz tüzérségi vontató k i 
fejlesztésével foglalkozik, amelynek prototípusát már 1939 végére el
készítik. A jelenlevő Ruszkiczay-Rüdiger Imre tábornok, csoportfőnök
helyettes is helyeselte az újabb csapatpróbát, mivel a csapat bizal
matlan minden új járművel szemben, amit nem csapatpróba alapján 

169 O L . Z . 450. 70. CS. 
170 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3609. 
117 O L . Z . 450. 70. CS. 
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rendszeresítettek. Bérezik erre megjegyezte, hogy a traktor épp a 
csapat véleménye alapján rendszeresítetett.172 

A mindent tisztázni hivatott bemutatóra 1939. január 27-én került 
sor. A szemlebizottság — élén Ruszkiczay-Rüdiger és Rákosy tábor
nokokkal — esős, latyakos időben különböző terepen vizsgálgatta a 
vontatót, amely ide-oda csúszkált a löveggel, s többször csak kötél
dobja segítségével volt képes azt a sárból kihúzni. Egy részlet a be
mutatóról készült feljegyzésből: „A szántóföldre érve, a vontató és a 
löveg kerekei annyira telerakódtak agyagos sárral, hogy az ellenállás 
a duplájára emelkedett. Ettől kezdve kénytelenek voltunk kötéldobot 
használni, s a gép mindig 35—40 métert futott előre, kötéldobbal be
húzta a löveget, majd ismét előre haladt és így tovább. A kb. 400 
méteres terepszakaszt így 18 perc alatt abszolváltuk."173 

A bizottság ennek ellenére nagyon meg volt elégedve, s „az a véle
mény alakult ki, hogy a „KV—40"-es traktor különösen ütegkötelék
ben mindenhova képes eljutni, s ahova a gépek eljuthatnak, oda — 
ha másként nem — a kötéldob segítségével elvontathatják a lövege
ket is".174 

A „makacs" Rákosy tábornok ismét megjegyezte, hogy a „modern 
légvédelmi tüzérség korszerű harcászati követelményeinél fogva szük
séges, hogy bizonyos feladatok, tüzelőállás változtatások, teljes kilö
vést biztosító dombtetők megmászása stb. a lehető legrövidebb időn 
belül legyenek teljesíthetők, amire a KV—40 traktor nem képes".175. 

Bizonyításképpen be is mutatott egy 70 LE-s Hansa-Lloydot, ami a 
„KV—40" által 18 perc alatt teljesített utat 3 perc alatt tette meg. 
A tábornok nem titkolta, hogy a félhernyóláncos vontatót tartja ideá
lisnak a légvédelmi tüzérség mindkét lövege számára. 

A Hofherr vezetői — az új megrendelés hirtokában — izgatottan 
ostromolták a honvédségi szerveket a döntést illetően. 

A tüzér loiskola véleménye megoszlott. A tisztek egy része Rákosy 
tábornokkal értett egyet, míg többségük (legalább is a Hofherr fel
jegyzés szerint — D. L.) a „KV—40"-est a kívánt célnak teljesen meg
felelőnek találta, melynek „országúti sebessége nagy, szerkezete egy
szerű, motorja és kötéldobja kitűnő, s azt az időt, amit a terepen kö-
téldob-vontatással tölt el, az országúton játszva behozza * fölényes se
bességével".176 

A HM és az Anyagi Csoportfőnökség véleménye szerint a vontató 
a légvédelmi tüzérség korszerű követelményeinek megfelel. A kor
szerű követelményekről meglehetősen furcsa volt a bizottság felfo
gása, mert szerintük „harcászati szempontból egyáltalán nem fontos, 
hogy az üteg akár egy órával is később foglalja el a kiszemelt lőál
lást".177 Mindenesetre a légvédelmi szemlélő már fentebb idézett véle-

172 Uo. 
173 UO. 
174 Uo. 
175 Uo. 
176 Uo. 
177 Uo. 
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menye más volt a légvédelmi tüzérség elé állított követelményekről. 
Az Anyagi Csoportfőnökség és 3.b. osztályának álláspontja meg

nyugtatta a Hofherr vezetőit, miszerint „minden marad a régiben, 
új vontatók beszerzéséről szó sem lehe t . . . a javaslatba hozott her
nyóláncos traktorok vételára igen magas".178 Rákosy tábornok „okve-
tetlenkedéseivel" alulmaradt az Anyagi Csoportfőnökséggel szemben. 
Hiába akarta véleményét a honvédelmi miniszter elé terjeszteni, az 
csak szolgálati úton, a HTI és az Anyagi Csoportfőnikség aláírásával 
kerülhetett volna tovább. Váratlanul „mindjárt az első fórumnál meg
akadt, mert sem Kádas százados, sem Cziegler tábornok nem volt haj
landó aláírni", s a 3. b. osztály is megtagadta azt.179 Ezek után az ügy 
nyugvópontra jutott, s a Hofherr vezetői számára a megrendelések 
továbbra is biztosítottak voltak. 

Az általunk tárgyalt időszakban (1940 szeptemberéig) a Hofherr-
gyár kb. 270 „KV—40" vontatót szállított a hadseregnek.180 

A „KV—40"-es vontatók árát 1938 májusában eredetileg 21 000 P-
ben állapította meg a gyár, majd ezt 20 700 P-re mérsékelte. Az ÁKB 
azonban ezt sokallta, s augusztusban 20 000 P-ben állapította meg a 
végleges egységárat, amit az összes rendelésnél változatlanul hagyott. 
Az összességében 273 db-os rendelés így 5,460 000 P-őt tett ki. 

A hadvezetés figyelme a gyors és nagy terepjáró képességű vonta
tók felé fordult, amelyekkel elsősorban a légvédelmi gépágyúk, vala
mint a közepes tarackok vontatását kívánták megoldani. 

A német Hansa-Lloyd 5 t-ás, félhernyólánc megoldású vontatók lát
szottak a legalkalmasabbaknak, bár a korábban szerzett tapasztalatok 
nem voltak a legjobbak. A honvédség birtokában ugyanis már181 volt 
90 db, 1937 tavaszán beszerzett 5 t-ás, 70 LE-s Hansa, melyekkel a 
3. b. osztálynak „rendkívül sok baja volt", s a „hibáknak csak kisebb 
része volt betudható a gépkocsivezetők képzetlenségének".182 A III. 
Csoportfőnökség ennek ellenére 1938. szeptember 21-én újabb 29 
db-ot rendelt,183 amelyek 1939. április l-ig meg is érkeztek.184 Ebből 

178 Uo. 
179 Uo. 
180 OL. Z. 450. 56. es. Az első 102 db-os megrendelést 1938. június 3-án kapta meg a gyár. 

A vontatók közül 10 db-ot augusztus 15-ig, 50 db-ot december 31-ig, míg 42 db-ot 1939. decem
ber 31-ig kellett szállítani. A Hofherr azonban, amely a megrendelés időpontjában már tel
jes egészében fel volt készülve a gyártásra, s kapacitása havi 14 db volt, amit év végére 
havi 20 db-ra emelt, kérte a HM-et, hogy a rendelést már 1939. július l-ig leszállíthassa. 
(OL. Z. 450. 70. es.) Ezt 1938 folyamán túlteljesítették, mert az utolsó vontatókat már május 
10-én leszállították. (HL. HM. 3. b. — 1939/20328.) Erre szükség is volt, mert 1940. augusztus 15-i 
szállítással 20, majd újabb 120 db-ra kaptak megrendelést (OL. Z. 450. 70. es.), amit 
május 1-től havi 14 db-os tételekben kellett szállítani. (HL. HM. Ein. 3. b. 1938/53437.) A 120 
db vontató gyártását és átadását a Hofherr, 20 db-ra emelve havi termelését, már 1939. decem
ber 27-én befejezte. (HL. HM. Ein. 3/b. — 1939/98480.) A következő évre (szeptemberig) csak 

az 1939 májusában megrendelt 31 db vontató szállítása maradt.) HL. HM. Ein. 3. b. 1939/21052.) 
181 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/35251. — A vontatókat a légvédelmi gépágyús ütegeknek ad

ták ki. Később Marmon—Herrington rendszerű Fordokkal cserélték le és átadták őket a 10,5 
cm tarackok vontatására. 

182 uo. 
183 H L . H M . E i n . 3. b . — 1939/18129. 

184 U o . 
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Hansa—Lloyd 5 t-ás tüzérségi vontató 

a típusból a későbbiek során már nem rendeltek, aminek oka a rossz 
tapasztalatok mellett magas áruk volt.185 

A Hansa-Lloyd család licencét a németek nem voltak hajlandók 
átadni, legfeljebb kész kocsik átadására vállalkoztak. így a közepes 
tüzérségi vontató továbbra is nyitott kérdés maradt. A KV—40-es 
Pavesi vontatók nem jelentettek megnyugtató és végleges megoldást. 
A HTI 1939. január 30-án javaslatot tett a németekéhez (Hansa-
Lloyd) hasonló magyar vontatócsalád kifejlesztésére. A követelmény 
olyan vontatók szerkesztése volt, amelyek ,,csak teljesítmény és m é 
retekben különbözzenek, de elvi felépítésük és szerkezeti megoldásuk 
azonos.186 A VKF, bár lényegében egyetértett a javaslattal, a meg
valósítást kilátástalannak tartotta az előre látható magas költségek, 
valamint az évekig elhúzódó szerkesztés miatt.187 A megoldást így to
vábbra is a licenc megoldásban vagy kész vontatók vásárlásában lát
ták. Az idő sürgetett. Gyors megoldást kellett találni a légvédelmi 
gépágyúk vontatására. A WM AC—Il-es erre a célra szánt vontatója 
a csapatpróba során nem vált be. Végül egy 1939. február 17-^én le
zajlott értekezleten olyan döntés született, hogy a gépágyúk vonta
tását a Marmon-Herrington rendszerrel négy kerék meghajtásúra á t 
alakított Ford tehergépkocsikkal oldják meg.188 

E célból megvásárolták a Marmon-Herrington hatkerék meghajtású 
amerikai terepjáró gépkocsi első kerék meghajtása rendszerének l i -

185 A vontatók ára igen magas volt: 45 900 P, ezért a németektől csak alvázat rendeltek 
41 000 P-ős árban, míg a felépítményt az Uhri testvérekkel készíttették el. A ÁKB 1700 P-vel 
mérsékelte a végleges árat, így a hadsereg végül 44 200 P-ős áron jutott a vontatóhoz, ami 
így is igen magas volt. 

186 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/3237. 
187 Uo. 
188 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3433. 

— 84 — 



cencét, hogy ennek felhasználásával 820 db Kölnből áprilisban meg
rendelt 3 t-ás Ford hadsereg típusú tehergépkocsit terepjáróvá ala
kítsanak át. A licenc megvásárlásával és az átalakítások elvégzésével 
a WM-et bízták meg.189 A hosszas tárgyalások után 1939 júliusban 
történt megrendelés szerint a WM-nek 1939 szeptember—1940. feb
ruár között kellett elvégezni a 820 kocsi átalakítását (havonta 150 
db),190 feltételezve, hogy a németek júliustól decemberig folyamatosan 
szállítják a gépkocsikat. 

A terv azonban csak terv maradt. A WM június végén jelentette, 
hogy bár 25 000 dollárt már kifizetett, a műszaki anyag (leírás) késik, 
így a gyártási előkészületeket megkezdeni nem tudja.191 Az első raj
zok csak július 25-én érkeztek meg az USA-ból,192 majd augusztus 
11-én maga Herrington érkezett meg, akivel a műszaki kérdéseket 
tisztázták.193 • 

A világháború kitörése következtében új helyzet állt elő. Az ame
rikai szállítások komplikálttá váltak, lelassultak. A WM ezért azt ja
vasolta, hogy az átalakításhoz szükséges alkatrészeket és szerszámgé
peket a megváltozott viszonyok következtében Németországból sze
rezzék be, hiszen a licencet a kölni gyár is megvásárolta.194 Azonban 
a német—magyar viszonyban is változások álltak be 1939. szeptember 
1 után. Mint ismeretes, a neheztelő németek ideiglenesen elzárkóztak 
minden hadfelszereléssel kapcsolatos igény, kérés elől, így hiába kér
tek árajánlatot, majd adtak megrendelést a szükséges alkatrészekre, 
Köln a sürgetések ellenére is egész október végéig hallgatásba bur
kolózott, s csak ekkor volt hajlandó a megrendelésre reagálni.195 így a 
gyár nem tudott hozzáfogni a munkálatokhoz. December 1-én közöl
ték, hogy a kialakult helyzet következtében határidő módosítást kér
nek. Amennyiben az alkatrészek decemberben megérkeznek, úgy áp
rilis végéig vállalják a munka elvégzését. A szállítás és az átalakítási 
munkálatok végre decemberben megindultak.196 Januártól február 
12-ig újabb zárlatot rendeltek el a németek, ami az alkatrészek és 
szerszámgépek folyamatos szállításában zökkenőt okozott. Ezt azon
ban, mivel a szállítások februárban újból folytatódtak, a már koráb
ban szállított anyagokkal sikerült áthidalni, s a munka zavartalanul 
folyt.197 

Áprilisban ismét jelentkezett a WM. Közölte, hogy a decemberben 
vállalt határidőt tartani nem tudja, mivel 1940. április l-ig csak 754 
Ford gépkocsi érkezett meg. A hiányzó 66 átalakítására már csak 
májusban kerülhet sor, mivel — mint írják — „a jelenleg Németor
szágban uralkodó rendkívüli helyzetre való tekintettel nem áll mó-

189 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/4993. — A szabadalmat a WM 50 000 dollárért (261 000 P) ve t te 
meg. Az á ta lak í tás t kocs inkén t (3600 P + 318 11c. díj) 3998 P-ért (nem végleges) vál la l ták . A 
3 t o n n á s Ford t ehe rgépkocs ika t 6502 RM árban adták a németek. 

190 u o . 
191 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/32379. 
192 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/38431. 
193 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/41692. 
194 Uo. 
195 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/57235. 
196 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/4501. 
197 HL. HM. Ein. III. Csfség. — 1940/4883. 
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dunkban a határidőre történő pontos leszállítást, illetőleg befolyást 
gyakorolni. Épp ezért kénytelenek vagyunk a késedelem okául felsőbb 
hatalmat megnevezni".198 A 3. b. a bejelentést minden további nélkül 
tudomásul vette, azzal a megjegyzéssel, hogy a WM „nem tudja a már 
itt levő 754 db-ot sem májusig elvégezni, úgy, hogy a 66 db késés 
gondot nem okoz, sőt előnyös a tárolási gondok miatt".199 Valóban, a 
még a gyárban szerelésre váró kocsik sem készültek el májusig, azon
ban 600 db igen, s így mód nyílt arra, hogy májustól megkezdhessék 
a kocsik folyamatos kiadását a gyorsdandár, majd a hadtestek légvé
delmi tüzérosztályainak.200 

A gyártás lendülete a nyári hónapokban megtört. Az utolsó 66 gép
kocsi, a teljes befejezés, a német hadianyag-szállítások 1940 nyári 
lelassulása következtében egyre késett. A WM szeptember végén a 
következő helyzetképet adta: a csapatnak átadott 757, valamint le
szállításra váró 23 kocsival együtt elkészült összesen 780, szerelés 
alatt volt 10, míg 30 kocsi szállítására még csak ígéretet tettek a né 
metek.201 Az ígéretet október végén váltották be, ami lehetővé tette, 
hogy a 820 Ford átalakítást a WM 1940. november 15-ig befejezhes
se.202 

A tervrajzokkal való huzavona és a gyártási tapasztalatok hiánya a 
használat közben csakhamar megmutatkozott. A csapatok véleménye 
szerint, amit a Jugoszlávia elleni támadás során a gyorshadtest ala
kulataihoz kiküldött vezérkari megfigyelők is megerősítettek, a kocsik 
átalakítása nem sikerült, közbeeső kiegyenlítőmű nélkül a motormeg
hajtású első kerekek rángatva járnak, szétrázzák a hűtőt, súlyosan 
rongálják a motort. 

A bevezetésre kerülő 21 cm-es tarackok vontatásához megfelelő 
nehéztüzérségi vontatóra is szükség volt. A HTI, mely sorra vette 
a beszerzési lehetőségeket, 1938. október 31-én kelt jelentésében leszö
gezte, hogy „a mi iránykövetelményeinket kielégítő nehéz tüzérségi 
vontatóval a baráti államok közül csak Németország és Olaszország 
rendelkezik".203 Elsősorban a Hansa-Lloyd 12 t-ás változata jöhet szó
ba (5 t-ás változatáról nem volt túlságosan jó a HTI véleménye — 
D. L.), melynek — figyelmen kívül hagyva a vontatók beszerzési, 
gyártási és fenntartási költségeit — „teljesítménye minden eddigi 
megoldásnál jobb. Terepjáró képessége jó, sebessége országúton 50 
k m / ó r a . . . a vontatón a kezelőszemélyzet és lőszerjavadalmazás 
egy része elfér".204 

Az olasz Breda vontató beszerzése már régebben is felmerült. Bár 
a Breda hasonlóan a Pavesihez, az olasz haditechnikai eszközök meg
ítélésében általában nem túl szigorú Szabó László római katonai 

198 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/16839. 
109 Uo. 
200 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/25773. 

201 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/47406. 
202 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/67262. 

203 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3445. 
204 u o . Hansa—Lloyd (DB 98) — Daimler—Benz (1937); Motor : 150 LE; Súly : alváz 10 t o n n a 

összsúly: 14 tonna, von. 12 tonna. 
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attasé szerint is „elavult félben levő anyag" volt, a HTI az irány
követelményeket kielégítőnek, s rendszeresítésre alkalmasnak tar 
totta.205 

A francia (Citroen) és angol (Vickers) vontatők megfeleltek volna 
ugyan, de esetleges hozzáférhetőség esetén is csak nemes valutáért, 
s így beszerzésükről szó sem lehetett.206 

A hazai szerkesztés és fejlesztés az idő rövidsége miatt a nehéz
tüzérségi vontatók esetében sem jöhettek szóba. 

A vezetés a fenti lehetőségek közül az olaszt választotta. A tárgya
lások megindultak a Breda vontatók beszerzésére. A HM 96 vontatót 
kívánt megrendelni. Az olaszok azonban kellemetlen meglepetésben 
részesítették a magyar szövetségest, A római katonai attasé jelen
tette, hogy a megrendelést nem tudja foganatosítani, mivel a Breda-
cég darabonként 10 000 dollárt kért, ami 50%-ban megrendeléskor, 
50%-ban pedig átvételkor fizetendő. „Ráadásul a rendeléstől számí
tott 8 hónap múlva havonta 20 db-os tételekben tudnak szállítani."207 

„Mivel ezért a már elavulófélben levő vontató típusért kért árak a 
világparitáson jóval felül állnak és mert a szállítási feltételek na
gyon kedvezőtlenek, a Breda vontatók szállítását nem javasolom"208 

— szövegezte meg véleményét Szabó László. 
E nem várt fordulat u tán a III. Csoportfőnökség a honvédelmi 

miniszter tájékoztatása után elejtette a rendelést, s 1938 október vé
gén utasította a HTI-it, hogy egy másik típust terjesszen elő. A HTI 
csak a Hansa-Lloyd 12 t-ás vontatót tudta javasolni, ami szintén 
drágának ígérkezett. Az olaszok erre jobbnak látták, ha engednek 
követelésükből. A 3. b. osztály 1939. január 17-én jelentette a VKF-
nek, hogy a Breda-gyár újabb ajánlatot tett, amely szerint a 10 000 
dolláros árat 9215 dollárra mérsékelte, és hajlandó líra ellenében is 
szállítani — sőt a szabadalmat is átadni.209 A VKF az utóbbihoz ragasz
kodott még azon az áron is, ha az anyagi áldozattal ós a szállítási 
határidő kitolásával jár is.210 

Az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya meg is kezdte a tárgyalá
sokat a hazai gyártásról. A magas licenc díj (1 millió P) azonban 
súlyos akadálynak látszott, ami nagyon megdrágította a 92 db-os 
megrendelést. Ezért azt ajánlották, hogy mégis az olasz szállítás jár
hatóbb útját válasszák, ami olcsóbb és időben is lényegesen gyor
sabb.211 A hazai gyártásra való berendezkedésre már különben sincs 
idő.212 

A VKF engedett, és így 1939. március 13-án a 3. b. osztály jelent
hette, hogy megrendeltek 92 Breda-vontatót 1940 februárig történő 
szállítással.213 A rendelést később 12 db-bal kiegészítették. A von-

205 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3445. 
206 U o . 
207 u o . 
208 U o . 
209 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3445. 
210 U o . 
211 H L . i p . M (536) K b . X V I I . 1939. 
212 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1939/3511. 
213 Uo. A von ta tók száll í tási h a t á r i d e j e : azonnal 30 db, 1939. XII. 15 db, 1940. I. 15 db . 1940. 

II. 32 db. 
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tatok 1940 nyaráig meglehetősen lassan érkeztek meg. Igaz, túlzot
tan még nem hiányoztak, hiszen a 21 cm-es nehéz tarackok is késtek. 
Csak év végén jelenthette a 3. b. osztály, hogy a vontatók a csapa
toknál vannak.214 Az alakulatok csakhamar jelentették, hogy a von
tatók nehézkesek, lassúak, motorjaik beindításaikor öngyulladások for
dultak elő a motorteknőben. A HTI megállapította, a hiba kisebb át-
szerkesztést tesz szükségessé. 

* 

A gépjármű-beszerzések 1940 végére lezárultak. Az 1938—39-ben 
adott megrendeléseket leszállították. 

A beszerzett és a korábbról meglevő gépkocsianyag kellett fedezze 
az 1940 végére a hadseregbővítések során kialakult hadrend szükség
leteit. E feladatnak nem tudott eleget tenni, mert csak a legszüksé
gesebb béke kellálladék fedezésére is alig volt elégséges. A hadi had
rend a polgári gépkocsi anyaggal sem volt a szükségletnek megfele
lően feltölthető. A csapatok szállító járművekben katasztrofális hely
zetben voltak, fő szállító eszköz továbbra is a lófogat maradt. 

A gyorshadtest béke kellálladéka is216 — ami kb. 90%-os hadi had
rendnek felelt meg — a legszűkebb keretek közé volt szorítva. Tar
talék gépkocsikat nem állítottak 'be, ami a későbbiek során azt ered
ményezte, hogy a meghibásodott, kieső gépkocsikat nem volt mivel 
pótolni. A „M" feltöltés (10%) a gyorshadtestnél is a polgári állo
mányból történt . 

A honvédség gépjárműállománya (szárazföldi alakulatok és légierő) 
1940 végén a 6000 db-os új beszerzésekkel, valamint az 1938 előttről 
még meglevő kb. 500 és lengyel menekült anyagból származó 600 gép
járművel együtt kb. 7000 körül volt. Ezzel szemben a béke kellálla-
dékban (1940. december 31.) 5693 jármű szerepelt.217 Látható, hogy 
„<M" esetére mintegy 1300 gépjármű állt rendelkezésre, ami még a 
gyorshadtest és a gépvontatású tüzérosztályok „M" szükségletét sem 
fedezte. A seregvonat tehergépkocsi-ellátása teljesen megoldatlan volt, 
hiszen a tehergépkocsik száma a meglevő állományon belül is csak kb. 
2500 db volt, ami még a béke szükségletet sem fedezte. Ilyenformán 
a „M" szükségletek kielégítése a már ismert mennyiségű és minő
ségű polgári gépjárműanyagra várt, mivel új HM-beszerzésekre nem 
volt pénz. 

Az előirányzott anyagi keretek kimerültek. A márka, a dollár, a 
líra kiadások 1939-es váltóárfolyamon durván, valuta felár nélkül 

214 HL. HM. Ein. 3. b. — 1941/6650. — A B r e d á k a t a következő e losztásban k a p t á k meg az 
alakulatok: I. gv. köz. tart. üteg 16 db; V. gv. köz. tar. ü t eg 16 d b ; 101 tü . o. 9 d b ; 102 tü . 
o. 8 db; 103 tü. o. 16 db; Központi tartalékban maradt Hajmáskéren 39 db. 

215 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1940/4344. 
216 HL. HM. Ein. 1. a. — 1940/40.4000 
217 Megoszlása: különféle személygépkocsi 1048, terepjáró raj gépkocsik 1882, tehergépko

csi 1290, vontatők 395, híradó gépkocsik 421 és egyéb (sebesültszállító, tartály, stb.) 657 db. 
A gyorshadtest béke kellélladéka (kb. 90%-os feltöltöttségnek felelt meg) 1940 végén a 

következő volt: pk-i személygépkocsik 291 db (ebből terepjáró 124 db), teherkocsi 257 db, 
terepjáró raj gépkocsi 1226 (ebből Botond 840 db), vontató 268 db (Marmon—Herrington 196 
db, Hansa—Lloyd 72 db), egyéb gépkocsi (műhely, rádió stb.) 84 db, motorkerékpár 279, ösz-
szesen 2405 db gépjármű. 
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Az 1938 —39-ben beszerzett különféle gépjármüvek 

Típus 

A rende lés 
éve 

Száll í tás A beszerzésre fordított összeg 

Típus 
1939 
db 

1938 
db 

1938—40 
db Dollár Líra RM P 

Ford tgk , 
(USA) 2,5 t 1000 1000 1 162 500 

Ford tgk 
2,5 t 650 650 2 317 250 

Fordi tgk 
3 t 820 820 5 331 640 

Ford seb. 
száll. gk. 370 370 2 312 500 

Ford tartály 
gk. 110 110 1 088 780 

Ford pk- i* 
gk. köz. 152 152 328 500 

Ford pk- i* 
gk. nagy 5 5 13 450 

Mercedes B 
G—5—V—152 
pk- i gk. köz. 55 185 240 1 794 480 

Mercedes B 
170 V pk- i 
hír . gk. köz. 18 18 67 320 

K r u p p L 2 
H 143 pk- i 
t jgk nagy 254 254 2 113 600 : 
L 2 H 143 
félraj t jgk 331 331 3 113 875 
L 2 H 143 
pet. á. von. 42 42 417 900 
L 2 H 142 
okt. gk. 48 48 166 800 
O. D. Rex 4 
okt. gk. 150 150 279 150 
Botond 
t jgk 1402 1402 30 844 000) 

R á b a Afi* 
1,5 tgk 269 269 4 281 550^ 
F ia t pk- i 
gk. kicsi 103 144 217 4 665 500 
A r d i t a 
seb. száll. 
gk. 25 25 1 218 320 

összesen : 4035 2068 6103 1 162 500 5 883 820 19 345 245 35 125 550 

Megjegyzés: a *-gal jelzett gépkocsiknak csak az alvázát szerezték be. A fel
építményt itthoni üzemek gyártották, aminek költsége nem szerepel az összegben.. 
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számolva is, mintegy 31 millió pengőt tettek ki. Ehhez jött a 35 mil
lió pengős „Afi"- és „Botonď'-program. Az így nyert 66 millió pen
gős összkiadás is eléri az eredetileg tervezett összeget. Már pedig eh
hez jöttek még a felépítményekre, vontatókra, motorkerékpárokra 
stb. fordított összegek. Ilyenformán 1940Jben már új rendelésekre nem 
kerülhetett sor, mindössze néhány kisebb, nem számottevő beszer
zés történt. Az újabb gyarapítást a beszerzési nehézségek is akadá
lyozták. A beszerzések 2/3 része német eredetű volt. A 40 millió RM 
német hitel felét költötték gépkocsikra. Ilyen mérvű import az 40-es 
években már elképzelhetetlen volt. Nem kis nehézséget okozott a már 
meglevő német kocsik alkatrész utánpótlása is. Így a gépkocsianyag 
gyarapítása szinte teljes egészében az egyre nagyobb anyaghiányok
kal küszködő magyar gyárakra hárult, amelyek kapacitását — még 
jobb anyag és gyártási körülmények közepette — e tanulmányból 
megismerhettük. 

Ilyen körülmények között a hadsereg vezetés kénytelen volt elis
merni, hogy a nagyszabású elképzelések lassan törpévé zsugorodtak, 
a korszerű hadsereg megteremtése csak óhaj, a gépesítés foka cse
kély maradt. A béke hadrend közel 100 zászlóaljából csak 6 volt gép
kocsizó. A III. csoportfőnök 1940 augusztusában lemondóan állapí
totta meg: „A csökkentés (a „hegyi" hitel csökkentéséről van szó — 
D. L.) folytán kimaradt 1500 db 3 t-ás tehergépkocsi, amit országos 
készletből nem tudunk biztosítani. így alakulataink igen tekintélyes 
része menetképtelen lesz."218 Ezen a helyzeten viszont a továbbiak
ban már nem tudtak változtatni. 

Ily módon a Horthy-hadsereg — a kis létszámú gyors seregtestet le
számítva — zömében a gépesítés minimális szintjét sem érte el, meg
maradt rosszul felszerelt gyalogos-lovas alakulatokból álló hadsereg
nek. 

A vizsgálódásaink során kialakított kép a hadsereg gépesítéséről 
nem teljes, további kutatómunkát igényel. Pontosságát akadályozza a 
hiányos iratanyag, valamint az a sok, még nyitott kérdés, ami a 
Horthy-hadsereg felszerelésének, hadrendje kialakításának állandó me-
netközbeni változásaiból, a gyakran végig nem vitt elképzelések tisz
tázásának nehézségeiből ered. 

ЛОРАНД ДОМБРАДИ: 
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ МЕХАНИЗАЦИИ АРМИИ ХОРТИ 

(1938—1940 гг.) 

Резюме 

Ликвидация технической отсталости армии, создание механизированных соединений 
поставили перед командованием армии Хорти неразрешимую задачу. Вследствие от
сталой экономики и слабости венгерского автомобилестроения, несовременного транс
порта, малочисленных автомашин и грузовиков, армия могла опираться в планах ме-
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ханизации лишь на минимальную базу. Причём из бюджета армии намеревались при
обрести лишь типы специальных, вездеходных автомашин и буксирных машин, а 
большинство нужных автомобилей и грузовых машин предусматривалось получить из 
гражданского состава путем мобилизации. 

Поэтому было необходимым быстрое увеличение состава гражданских автомобилей 
в соответствии с потребностями армии — в течение двух-трех лет не менее чем на 
10 000 грузовиков. В статье описываются планы и переговоры, проводимые в связи 
с решением этой проблемы гражданскими и военными органами, — в результате чего 
и были приняты некоторые меры, — дается анализ результатов проделанных меро
приятий, раскрывается неудача различных необоснованных планов и подчеркивается 
очевидность того, что увеличение автопарка при данных экономических условиях в 
желаемой мере невозможно. 

Во второй части статьи говорится о приобретении собственного парка автомашин и 
буксирных машин в армии. Подробно рассматривается история подбора, приобрете
ния и производства принятых на вооружение в 1938—1939 гг. автомашин и буксир
ных машин. Большое внимание уделяется венгеро-немецким переговорам о лицен
зиях, а также истории импорта автомашин из Германии и, прежде всего, германо-
венгерским отношениям, оказавшим влияние на весь ход механизации. 

В статье большое место занимает изложение истории производства буксирных ав
томобилей типа «Ботонд» № 1402 по программе «Ботонд», что в то время было ве
личайшим событием в венгерском автомобилестроении. 

С помощью материалов, сохранившихся в архиве коллегии, созданной из шести 
крупных заводов для производства, читатель может ознакомиться с техническими, 
финансовыми производственными, координационными и другими трудностями прог
раммы «Ботонд». 

Показывая задержки в вода из-за границы деталей, используемых в производстве, 
автор разоблачает шантажистскую экономическую политику немцев, сознательно тор
мозившую выполнение программы «Ботонд». 

Отдельная глава отведена производству и покупке артиллерийских тягачей. В свя
зи с приобретением тягачей типа «Бреда» автор предоставляет возможность для озна
комления с итальяно-венгерскими отношениями, которые также нельзя считать кор
ректными с точки зрения командования армии. 

В заключительной части статьи дается обзор типов, количества автомашин, быв
ших на вооружении армии в 1938—1939 гг., и израсходованных на это средстве, в 
результате чего читатель может убедиться в том, что приобретенные дорогой ценой 
автомашины насколько удовлетворяли требования механизации Хортистской армии, 
и каковы были перспективные возможности их дальнейшего развития. События дан
ного периода несомненно доказали, что при таких условиях создание современной, мо
торизованной армии было недостижимой мечтой хортистского военного командования. 
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LORAND DOMBRADY: 

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER MOTORISIERUNG DER HORTHY-ARMEE 

(1938—1940) 

Resümee 

Die Liquidierung der Rückständigkeit in der Motorisierung der Armee und 
das Zustandebringen der motorisierten höheren Verbände stellte die horthy-
stische Armeeleitung vor eine unlösbare Aufgabe. Die zurückgebliebene Wirtschaft 
und unzureichende Kraftwagenproduktion des Landes war nicht nur für den 
Verkehr und Autotransport ein Hemmnis, sondern bedeutete auch für die Moto
risierungspläne der Armee eine enge Basis. Aus dem Armee-Kontingent sollten 
nur die Geländewagen und speziellen Lastkraftwagen, bzw. die Schlepper be
sorgt, das Gros ider nötigen Personen- und Lastkraftwagen aber zur Zeit der 
Mobilisierung aus dem zivilen Bereich eingezogen werden. Darum wäre es wün
schenswert gewesen, wenn der zivile Wagenbestand dem Bedarf der Armee ge-



mass in zwei-drei Jahren einen Zuwachs von 10 000 Exemplare erhalten hätte. 
Die Studie behandelt einesteils die Pläne und Verhandlungen der Zivilen- und 
Militärbehörden, welche die Lösung dieser Frage betrafen, bzw. die Massnah
men, die daraus erwuchsen; anderseits auch die Folgen dieser Massnahmen, 
welche klarstellten, dass die verschiedenen Pläne unbegründet waren, und die 
Vergrösserung des Wagenparkes unter den vorhandenen ökonomischen Umstän
den unmöglich war. 

Der zweite Teil der Studie beschäftigt sich mit der Besorgung der eigenen 
Lastkraftwagen und Schlepper der Armee. Wir bekommen ein Bild über die 
Geschichte der Auswahl, Besorgung, bwz. Produktion der in 1938—39 eingeführ
ten Lastkraftwagen und Schlepper. Der Verfasser legt ein grosses Gewicht auf 
die deutsch—ungarischen Lizenz-Verhandlungen, nach ihrem Abbrechen auf die 
Geschichte des Kraftwagenimportes mit besonderer Rücksicht auf die deutsch— 
ungarischen Beziehungen, dessen Folgen die ganze Motorisierung ertragen musste. 

Einen wichtigen Platz nimmt die grösste Aktion der ungarischen Kraftwagen-
produktion: das „Botond-Programm' in der Studie ein, dem gemäss 1402 Botond 
Geländewagen hergestellt wurden. Durch die Schriften der aus sechs Fabriken 
zusammengestellten Arbeitsgemeinschaft bekommen wir einen Einblick in die 
technischen, finanzieHen und Prodüktionsprobleme, über Kooperations- und an
dere Schwierigkeiten der Herstellung. Mit der Zurückhaltung der ausländischen 
Bestandteile hielt die deutsche Wirtschaftspolitik auch die Botond-Produktion 
bewusst zurück. 

Ein selbständiger Abschnitt beschäftigt sich mit der Herstellung bzw. Ankaufen 
der Artillerie-Schlepper. Durch die Besorung des Breda-Schleppers können wir 
auch in die italienisch—ungarischen Beziehungen einblicken, welche — eben 
wie die deutschen — nicht reibungslos für die Armeeleitung waren. 

Im Schlussteil der Studie bekommen wir eine Zusammenfassung über die in 
1938—40 in der Honvéd-Armee eingeführten Kraftwagentypen, über ihre Zahl, 
die dazu verwendeten Geldsummen, bzw. inwieweit die mit grossen Opfern be
sorgten Bestände die Motorisierungspläne der Horthy-Armee befriedigten, und was 
für perspektivische Möglichkeiten der Entwicklung vorhanden waren. Die Ereig
nisse der behandelten Epoche bezeugen es zweifellos, dass unter den gegebenen 
Verhältnissen die Schaffung einer modernen, motorisierten Armee eine unlösbare 
Aufgabe für die horhystische Militärleitung bedeutete. 
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