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AZ 1854M KINCSTÁRI JÁRMŰ ÉS AZ 1882M ORSZÁ-
GOS JÁRMŰ – FOGATOLT SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK AZ 
OSZTRÁK-MAGYAR ÉS A MAGYAR HADERŐBEN A 

XIX-XX. SZÁZADBAN 

Absztrakt 

A tanulmány a fogatolt hadtápellátással és az annak kulcselemét ké-
pező kincstári, illetve országos járművel foglalkozik. Ez a rendszer a 
napóleoni háborúktól a II. világháborúig megbízhatóan szolgálta a 
különböző haderőket. A harmincas évektől a motorizáció következté-
ben kapacitását, hatótávolságát és sebességét tekintve is egyre in-
kább elavulttá vált. Az országos jármű közel 100 évig volt rendszere-
sítve az osztrák-magyar, majd később a magyar haderőben. Jelenleg 
egy ilyen kocsinak egy példányát őrzi a Logisztikai szakgyűjtemény. 

Kulcsszavak: kincstári jármű, országos jármű, fogatolt vonat, 
szekerészet, hadtápellátás 

Bevezető 

A harmincéves háborútól kezdve a mozgó csapatok szállítási igé-
nyének biztosítására lóvontatású szekereket, kocsikat kellett kialakí-
tani. A 18. század elején felállított reguláris hadseregek mozgásuk-
hoz a hadjáratokban a szállítóoszlopok – fogatolt vonatok – kialakítá-
sával biztosították az anyagok eljuttatását a csapatokhoz. A napóleo-
ni háborúk során már regularizálták a fogatolt vonatszervezeteket, és 
szervezetszerű katonai szállító zászlóaljakat állítottak fel.2 Az osztrák 
császári, majd az osztrák-magyar haderőben szállítási célra kialakí-
tották a kincstári és az országos járműveket (nehéz vasalt, illetve 
könnyű lovasszekereket). Az I. világháború során a Monarchia nagy 
létszámú hadseregének fenntartása tetemes anyagmennyiséget kí-
                                                      
1
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2
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sajátosságai III. rész. Katonai Logisztika 2012. évi 1. szám 



 

251 

vánt, főleg az alapvető hadtápanyagokból. Ezeket az anyagokat a 
hadműveleti területre vasúton szállították ki, de a vasúti felvételező 
helyekről a csapatokig már a vonatcsapatok fogatolt szállító oszlopai 
jutatták el. 

Habár a harmincas évektől már egyre inkább gépkocsioszlopok ré-
vén jutott el az anyag a szükséglet helyére, a fogatolt szállítójármű-
veken (országos járműveken) alapuló hadtápellátás még a II. világ-
háborúban is a magyar hadtápellátó rendszer szállító-kapacitásának 
gerincét képezte. Az utánszállítási lépcsők fogatolt járműveinek har-
coló hadrendi elemeknél történő alkalmazására az ötvenes évekig 
került sor a magyar haderőben. 

 

 

1. ábra. Országos jármű (egészségügyi változat) 
a Logisztikai szakgyűjteményben 
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Az 1854M kincstári jármű és az 1882M országos jármű 

Az osztrák császári, majd az osztrák-magyar haderőben a technika 
korszerűsödésével, a csapatok alkalmazási tapasztalatainak figye-
lembevételével alakították ki szállítási célra a kincstári járműveket. 
A kincstári járművek a minden oldalú igény kielégítése, a tartósság 
biztosítása érdekében igen masszív és ebből adódóan igen nehéz 
járművek voltak. Az önmagában is nehéz jármű (vasalt szekér) vonta-
tása különösen akkor jelentett gondot, amikor anyaggal megrakodva 
kiépítetlen, különböző terep- és talajviszonyok között kellett azt ren-
deltetési helyére juttatni. Kialakításukból adódóan alapvetően a kiépí-
tett mű- és országutakon való közlekedésre voltak alkalmasak. Az 
országos járművek (könnyű lovasszekerek) nagyobb mozgékony-
ságukkal a nehéz terepviszonyok között is egyaránt alkalmasak vol-
tak személy- és anyagszállításra, a csapatok mozgásának követésé-
re. 

 

2. ábra. A szekér (országos jármű) főbb szerkezeti elemei 
1 – rúd, 2 – rúdszárny, 3 – mellső rakonca, 4 – alsó tengelytőke a fém tengellyel, 

5 – felső tengelytőke (a hátsó tengelynél fordított a számozás),  
6 – mellső kereszttartó, 7 – rögzítő csap, 8 – keresztfa (juhar), 9 – párnafa,  

10 – nyújtó (hosszabbító), 11 – rögzítő, 12 – keresztfa, 13 – ágas,  
16 – hátsó rakonca, 17 – kerékabroncs (ráf), 18 – küllők, 

19 – kerékagy, 20 – vaskarika, 21 – marokvas (kerékszög) 
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Az I. világháború során a Monarchia hadereje többmilliós tömeg-
hadsereggé vált. A nagy létszámú hadsereg fenntartása tetemes 
anyagmennyiséget kívánt, főleg az alapvető hadtápanyagokból (lő-
szer, élelmiszer, ruházat stb.). Az anyagbiztosítási feladatok ellátásá-
ra az első világháború időszakában a hadsereg-főparancsnokságok 
alárendeltségében hadtáp főparancsnokság – szállásmesteri 
törzs – alakult.3. E szolgálatok pontos ellátásának szabályozására 
már szakutasításokat is készítettek. 

Kialakult a központi ellátás rendszere. A háború időszakában te-
lepítetten működtek járműjavító műhelyek (asztalos, bognár, ko-
vács, lakatos), amelyek mind a kincstári, mind az országos járműve-
ket, mozgó konyhákat stb. javították. Ezek a javító szervezetek te-
kinthetők a későbbi mobil javító szervezetek megalapítóinak. Hason-
lóképpen figyelemre méltóak a haderő tömeges szekér-
megrendelései során megerősödött kocsigyártó üzemek (pl. az 
Uhry Karosszéria- és Járműgyár) amelyekből az I. világháború után – 
a fogatolt szállítójármű-gyártás technológiai bázisáról fejlődve – kiala-
kult a magyar járműkarosszéria gyártás. (Ezek a cégek azután jelen-
tős szerephez jutottak a katonai járműgyártásban és -karosszálásban 
a II. világháború során.) 

 

3. ábra. Magyar országos jármű nyeregből hajtása 1908-ban. 
A lovakon 1868M hámiga (nyakhám) szerszám látható 

                                                      
3
 Dr. Szabó József János: A magyar katonai szállítás története 

http://www.bunker.gportal.hu/gindex.php?pg=7189592 (Hozzáférés: 2015. október 
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A technika korszerűsödésével, a csapatok alkalmazási tapasztala-
tainak figyelembevételével tovább fejlesztették a meglévő szekereket. 
Az egyik ilyen jelentős szekér a nagy igénybevételre tervezett 1854M 
kincstári jármű volt. A kincstári járművek a minden oldalú igény ki-
elégítése, a tartósság biztosítása érdekében igen masszív, és ennek 
következtében igen nehéz járművek voltak. Kialakításukból adódóan 
alapvetően a kiépített mű- és országutakon való közlekedésre voltak 
alkalmasak.  

A hadsereg szállítási igénye, az ellátás biztosítása azonban nem 
csak a kiépített utakon való közlekedést igényelte, hiszen a csapatok 
ellátását békében a gyakorlótereken, háborúban az alkalmazási terü-
leteken kellett biztosítani.  

Az önmagában is nehéz jármű (szekér) vontatása különösen akkor 
jelentett gondot, amikor anyaggal megrakodva kiépítetlen, különböző 
terep- és talajviszonyok között kellett azt rendeltetési helyére juttatni. 

Különösen gondot jelentett a hegyi és mocsaras területeken való 
mozgás, mivel a gyér úthálózat, az évszakváltozások és időjárási vi-
szonyok változása miatt nem feleltek meg az anyagok szállítására. A 
sík olasz hadszíntéren a lövőszeres (lőszeres) kocsik a kiépített mű-
utakon jól voltak használhatók. A hiányosság a Galíciában és Szerbi-
ában lévő szállításoknál mutatkozott meg. Annak ellenére, hogy a 
kincstári járművek tartós használatra készültek, mégis az alkalmazás 
során megrongálódtak, így az után- és hátraszállítást nehezítették. 

Az osztrák-magyar haderőben elsőként a nehéz 1868M hámiga-
szerszámot, majd közel húsz élvvel később – a 4. sz. ábrán látható 
szügyhámhoz hasonló kialakítású, elődjénél jóval könnyebb – 1886M 
szügyszerszámot rendszeresítették.4  

A Magyar Királyi Honvédségben a fogatolt ütegek hámos lovainál a 
68M hámszerszámot, majd a 36M kétfogatú nyeregnélküli szügyszer-
számot rendszeresítették. Az országos jármű részére kétfogatú 
szügyhámszerszám volt rendszeresítve 35M kötőfékkantárral, kettős 
visszatartó lánccal egy közös karikán. A 68M hátszíj felső része he-
vederpárnázott volt, védve ezzel a lovak hátát a kisebesedés ellen. 

                                                      
4
 Barczy Zoltán – Somogyi Győző: Királyért és hazáért – A m. kir. Honvédség szer-

vezete, egyenruhái és fegyverzete 1868-1918. Corvina Kiadó, Budapest, É.n. 107. 
o. 
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4. ábra. A fogatolt lószerszám központi eleme: a szügyhám 

1 – szügylap, 2 – karika, 3 – marszíj, 4 – istráng–rögzítő hurok, 5 – hámistráng, 
6 – hátszíj, 7 – hajtószár vezető karika, 8 – összekötőszíj, 9 – hasló, 

10 – keresztszíj, 11 – táskány 

Az anyagszállítás mellett ezeket a járműveket sebesültszállításra is 
használták. Elsőként az 1882M anyagkocsit alakították át sebesült-
szállításra (4 fekvő és 2 ülő vagy 10 ülő sebesült szállítókapacitás-
sal), később az 1886M sebesültszállító kocsit használták, majd az I. 
világháború időszakában áttértek az 1903M kétfogatú segélyhely-
kocsi alkalmazására.5 

Az 1882M anyagkocsinak 1888M jelzéssel 2 lóval 900 kg, illetve 4 
lóval 1200 kg terhelhetőségű élelmiszerkocsi változatát is elkészítet-
ték.6 

Az alkalmazás során szerzett tapasztalatok alapján 1914 októbe-
rében a hadsereg vezetése úgy határozott, hogy a csapatok vonatá-
ban lévő lomha, batárszerű 1854 mintájú kincstári járműveket a köny-
nyű 1882M országos járművekre cserélik le. „A világháborút kincs-
tári nagy raksúlyú kocsikkal kezdtük meg. Ezek az elhasznált úthá-
lózaton hamarosan megakadtak, s a terepen még rövidebb távolsá-
gokon sem tudtak mozogni, ami mellett a lóállomány gyors kimerülé-
sét és pusztulását idézték elő. Honvédelmi szempontból arra kell 
tehát törekedni, hogy a könnyű országos jármű a szükséges 

                                                      
5
 Uo. 185-187. o. 

6
 Uo. 150. o. 
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mennyiségben rendelkezésre álljon. Szabványosítás ezen a téren 
is igen célszerű (alkatrészek, abroncsolás stb.).”7 A későbbiek során 
a cserét fokozatosan kiterjesztették az összes intézetre, illetve az 
összes kocsi-típusra is. Nehézkes mozgékonyságuk miatt 1917-ben 
az egészségügyi szervezeteknél is végrehajtották a kincstári jármű-
vek cseréjét, a sokkal könnyebb és mozgékonyabb országos jármű-
vekre. 

Az 1882M országos jármű tömeggyártása egyúttal megoldást je-
lentett a szabványosítás problémájára is. „A hadsereg lovaskocsijai-
hoz 25 féle üreges és tömör tengelyt tartottak rendszerben, amiket 73 
féle nyitott és zárt felépítményű kocsihoz használtak… A kocsik 24 
féle átmérőjű és eltérő kivitelű faküllős kocsikeréken gördültek… A 
kocsik közül … 7-7 típusú eleséges és málha kocsi, illetve 6 féle or-
szágos szekér volt rendszeresítve.”8 A helyzet tarthatatlanságát a 
háború alatt érzékelték, ezért kezdeményezték a szabványosítást, 
és létrehozták az állami szekérgyárakat, amelyekben már a had-
ügyminisztériumban meghatározott kivitelű szabványos szekereket 
gyártották. Az országos jármű alaptípusa már nagyjából egyforma 
volt, a parasztszekér a sereg élelmezőknél, a létrás kocsi a hadtáp-
vonatoknál került rendszeresítésre. 

 

5. ábra. Magyar országos jármű egészségügyi változata 
a II. világháborúból, hátulnézet 

                                                      
7
 Náray Antal: A korszerű honvédelem kérdései Budapest, 1933. Pallas Irod. és 

Nyomdai Rt. 
8
 Finta László: IKARUS Story földön, vízen, levegőben – Az Uhri testvérek története 

Magánkiadás 2010. 1. k. 53. o. 
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Az ún. könnyű (hegyi) országos jármű a honvédség málházási 
rendjében egy vagy két ló erejével húzott szállítóeszköz volt.9 Alap-
anyaga fa volt. Rendszeresített eszközeinek elhelyezésére és rögzí-
tésére a kocsiszekrényen tartóhelyeket, vasalásokat és szíjazatokat 
alakítottak ki. A két hátsó kereket fékkel látták el, amelyet a hajtó he-
lyétől jobbra elhelyezett karral lehetett működésbe hozni. A kocsi-
szekrény hátulján két zárószemes húzóhorgot helyeztek el a kézi tali-
ga kapcsolására és vontatására (pl. 26M gpu. számára). Kiegészítő 
cikkei: a nagy és a kis ülésláda, az ülésdeszka, valamint a lőszer-
szekrény. A jármű nyomtáv méretét a Stephenson első gőzmozdo-
nyának nyomtáv mérete adta, amely 4 feet 8 inch, azaz 1435 mm 
volt, és ez a méret került átvételre. Európában 1889-től ez lett a 
nyomtáv szabvány mérete. Külön változata az átalakított lőszeres 
országos jármű, amelyen a lőszerszekrényt a kocsiszekrény hátsó 
felében helyezték el. Az országos járművek száma a Honvédségben 
a háború folyamán végig meghaladta a tehergépkocsik számát. 

Az országos jármű többoldalú jellegrajzát, alapfelszerelésének 
málházását, tartozékait, a ló ellátásához rendszeresített eszközöket 
a „Felszerelési és Málházási Utasítás a Lovasság számára” rögzítet-
te. Az utasítás rendkívül pontosan rögzítette a járművön elhelyezésre 
kerülő állandó anyagokat, tartozékokat, és külön-külön rögzítette az 
egyes feladatra kijelölt (beosztott) járművekre történő málházás rend-
jét. Számvetései tartalmazták a kocsis és felszerelése súlyát, a jár-
mű- felszerelés súlyát, a rakomány súlyát és az országos (típus) jár-
mű állandó megterhelését. A teljes terhelést minden esetben az adott 
típusra vonatkozóan a kerekekre jutó összterheléssel adták meg. Fi-
gyelemre méltó, hogy a szekeret annak jobb oldalán, rögzítő fékkel 
készítették, amely a polgári hasznosítású kocsikon nem vagy igen 
csekély számban volt található. A jármű hasznos rakfelületét a trapéz 
alakú 176 cm alsövény hossza adta – az ülésdeszka és a végdeszka 
között –, ahol a magasság az alsövénytől a felső oldalfáig 54 cm, a 
két felső oldalfák szélessége 93 cm, az alsó (alsövény) szélesség 60 
cm volt.  

Az országos járművek nagyobb mozgékonyságukkal a nehéz te-
repviszonyok között is egyaránt alkalmasak voltak személy- és 
anyagszállításra, a csapatok mozgásának követésére. Az országos 
jármű állandó megterhelését 137 kg-ban határozták meg, amely az 
alábbi összetevőkből állt: 

                                                      
9
 420.014/3.b.-1936.HM.sz. körrendelet, 1936. május 26. 
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A kocsis és annak felszerelése kb. 85 kg. Tábori takaróval és a 
kocsis testsúlyát 70 kg-nak számolták. 

A fogat lófelszerelése és lótápja kb. 27 kg. Ez a következőkből 
állt:  

 2 db tartalék istráng; 

 2 db kender kötőfék; 

 2 db abrakos tarisznya; 

 1 db vászon itatóvödör; 

 2 db zabos zacskó; 

 1 db 1,2 hl-es zabos zsák; 

 1 db lókefe; 

 1 db lókaparó; 

 1 db hosszú hajtóostor; 

 1 db patkósarok zacskó; 

 1 db patkósarok kulcs; 

 4 db feligazított hámos patkó (acélkörömmel); 

 8 db éles és 8db tompa patkósarok; 

 24 db patkószeg. 

 
6. ábra. Az országos jármű jobboldali nézete 
az ásó minden második járművön került elhelyezésre 
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Ezeket az anyagokat a kis ülésládában helyezték el. Ezen kívül itt 
volt a kocsis rohamsisakja, benne az evőcsészével. Téli menetöltözet 
esetén a köpeny helyett tábori takaró került málházásra. 

Lótápból a napi zab javadalmazás fennmaradt része, ezen kívül 1 
Sz és 1 T adag zab lovanként, továbbá a napi széna javadalmazás 
esetlegesen megmaradt része. (Az alapjavadalmazás ember és ló 
részére 1 szabványos adagból /SZ/ és két tartalékadagból /T/ állott.) 

 

7. ábra. Az országos jármű baloldali képe 

1 – A tartalék rudat és tartalék kereket minden ötödik szekéren helyezték el. 
2 – A fejszét csak arra a járműre helyezték el, melynek málházási rendjében azt 

előírták. 
3 – Hosszúnyelű csákány minden második kocsin volt. 

4 – A kenőcs–szelencét a baloldali rúdszárnyon helyezték el. 

A jármű felszerelése kb. 25 kg volt, amely a vonatanyagból és a 
műszaki anyagból tevődött össze. 

Vonatanyag: 

 1 db puskatartó készlet; 

 1 db kis ülésláda; 

 1 db kocsi ponyva; 

 1 db tartalék tengelykupak; 

 2 db tartalék tengelyvég szeg; 
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 1 db kenőcs-szelence; 

 1 db kenőcs-szelence szíj; 

 4 db málhakötél; 

 1 db takarmány kötél és  

 1 db lakat. 

A műszaki anyagot 1 db viharlámpa és 1 db kézibalta képezte. 

A kocsi tartalék kerekét, a tartalék hámfát a hátsó saroglyában 
málházták és málhakötéllel rögzítették. Itt málházták még a bádog 
vedret (amennyiben nem volt vászon itatóveder), szénát és az 1,2 hl-
es zabos zsákot. 

Rendszeresítve volt a nagy ülésláda, melynek első részében a kis 
ülésládában felsorolt anyagok voltak, a hátsó részében pedig a jár-
művön szállított katonák felszerelését és egy kis baltát helyeztek el. 
Mindkét ülésláda trapéz alakú volt, így tökéletesen illeszkedtek a ko-
csi rakterébe. 

 

 

8. ábra. Magyar országos jármű elölnézete  
(Logisztikai szakgyűjtemény) 
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A SZAKANYAGOK MÁLHÁZÁSA AZ UTASÍTÁS SZERINT, SZAKTERÜLE-
TENKÉNT 

1.sz. táblázat 

Fogatolt jármű 
típusa 

Málházott    
rakomány   

tömege 
Rakomány tartalma, tömege 

Lőszer- és rob-
bantószer kocsi 

490 kg 
Golyószóró, annak tartalék csöve és a 
lőszerjavadalmazás, ill. gyújtószer, rob-
bantószer és karbantartó anyag 

Puskás század 
lőszerkocsi 

377-402 kg 
Golyószóró tartalék alkatrészei, karban-
tartó anyag, rádió, világító töltény, tábori 
takaró 

Kocsizó-
géppuskás szd. 
raj-lőszerkocsi 

139 kg málha 
240 kg élőerő 
Össz: 520 kg 

Lőszerjavadalmazás. A géppuska és 
géppuskaállvány tartalék alkatrészei, a 
tábori takarók, karbantartó anyag, nagy 
ülésláda.  
Járművön szállított személyek száma 3 
fő. 

Géppuskás szd. 
század lőszer-
kocsi 

442-490 kg 

Lőszer hevederezve és rakaszban, ké-
zigránát, géppuska- pajzs és hűtőburok 
páncél, tartalék alkatrészek, világító 
töltény, karbantartó anyag, takarók és a 
fegyvermesteri felszerelés. 

Géppuskás szd. 
szakasz lőszer-
kocsi 

420-447 kg 

Ládában hevederezett lőszer, világító 
töltény, karbantartó anyag, 7M kistar-
tály, géppuska szakasz szerelékes láda, 
nagytartály, tábori takarók, takarmány. 

Egységes  sza-
kasz 
szerszámkocsi 

n. a. 

Hosszúnyelű csákányok, erdei fejszék, 
ütőfúró, amerikai emelő, acélsúlyok, 
fúrólyuk- tisztító, feszítőrúd, áll-
vány(ács)kapocs, vascövek, kőbunkó, 
kecskeláb, acélsúlyok. 

Árkász század 
szerkocsi 

n. a. 
Egyetemes csomagoló láda és farláda, 
szorító és vontató lánc, cölöppapucs, 
alátétfa, ütőkosszeg. 

Segélyhely  
kocsi 
 

180-190 kg 

Kis ülésláda, orvosi szerelék bőrönd, 
kötszer bőrönd, segélyhely egység, 
gázorvosi táska, 94M málhásállat fel-
szerelés. 
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A SZAKANYAGOK MÁLHÁZÁSA AZ UTASÍTÁS SZERINT, SZAKTERÜLE-
TENKÉNT 
(folytatás) 

1.sz. táblázat folytatása 

Fogatolt jármű 
típusa 

Málházott    
rakomány   

tömege 
Rakomány tartalma, tömege 

Távbeszélő  
kocsi 

345 kg 

Távbeszélő anyag láda, kapcsoló (mű-
szer) bőrönd, rádiókészülékek, gázvé-
delmi anyag, kábeldob hordozó, távbe-
szélő csoport felszerelése. 

Szerelékkocsi 360 kg 

Patkolómesteri köt-(műszer) táska, 99M 
patkolócsapat szerszám, szíjgyártó és 
nyerges csapatszerszám, patkoló 
anyag, vágatási egység felszerelés, 
áeü. (állategészségügyi) II. gyógyszer 
láda, kézi és tizedes mérleg, lótáp. 

Kovácskocsi 315-432 kg 

99M patkoló csapatszerszám, nyerges 
és szíjgyártó csapatszerszám, bognár 
csapatszerszám, patkoló anyag, 33M 
kovács és patkoló csapatszerszám, 
köszörű láda, állatorvosi I. gyógyszerlá-
da, kisülés láda. 

 

A kocsi málházási előírásai példaértékűek a céltudatos, takarékos 
helykihasználást illetően. 

1906. április 4-én Budapesten megalakult a Kocsigyártók Szövet-
sége. Tagjai: Kölber János (Kölber testvérek cs. és kir. udvari szállító, 
alapítva 1780), Misura Mihály (Pest legnagyobb kocsigyártó üzemét 
tudhatta magáénak), Zupka Lajos, Glattfelder Jakab, Reitter Ödön 
(Reitter István cs. és kir. udvari szállító, Vác – alapítva 1854) – tehát 
a legismertebb kocsigyártók. E cégek már külföldre is kivitelképes 
gyártmányokat állítottak elő. A kocsigyártó cégek 1914 után fontos 
szerephez jutottak a haderő hadtápszolgálatának fogatolt szállítóesz-
közökkel való ellátása terén. A M. kir. Honvédelmi Miniszter a Keres-
kedelemügyi M. kir. Minisztérium útján a kézműiparosok felé 1915. 
május 14-én versenytárgyalást hirdetett, amelyben írottak szerint „a 
honvédelmi miniszter úr egyelőre havonként 300 db helyi szokásos 
teljesen felszerelt 2 méternél nem rövidebb, perselyes, (zsíros) tenge-
lyű, 12 métermázsa teherbíró képességű parasztkocsit (szekeret), 
ezen kívül havonként 300 pár kétfogatú szügyhámos hámszerszámot 
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óhajtana beszerezni.”10 Számos cég többszörözte meg ekkor terme-
lőkapacitását. A „Kocsigyártó ipar” című szakipari közlöny 1905. má-
jus elsejei 37. számában megjelent hírben a nevesített nagyobb ko-
csigyártók után megemlítik: „Vannak aztán még igen jó 
kocsikovácsaink is pl. Uhri Imre. A katonai kocsigyártás egyik legje-
lentősebb szereplője az I. világháborútól éppen az Uhri pótkocsi-, 
karosszéria- és kocsigyár volt.11 Uhri Imre 1895-ben alapította ko-
vácsműhelyét Budapesten. Néhány éven belül már saját kocsigyártó 
műhellyel rendelkezett. Az Uhri-féle kocsigyár az első világháború 
során számos hadimegrendelést kapott: egyebek mellett nagyszámú 
patkót, illetve országos járművek (hadi használatú lovas-szekerek) 
fémalkatrészeit gyártotta le az osztrák-magyar haderő részére. Uhri 
„1914-től kezdte a hadimunkát, a háborús időben 600 ember dolgo-
zott itt. A rendelésekért és a pénzért mindig Bécsbe ment, a közös 
hadügyminisztériumba. Ők gyártották az összes lópatkót, na meg 
vasszereléseket kocsikhoz, egy bécsi gyárosnak.”12 A termelés há-
rom műszakban folyt, a munkavégzésbe valószínűleg hadifoglyokat is 
bevontak. 

A fogatolt hadtáp szállító-szervezetek az Osztrák-
Magyar Monarchia haderejében 

Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének ellátási feladatait – az 
ellátó szolgálatot – az I. világháborúban dandár, hadosztály, hadtest 
és hadsereg szinteken már rendszeresített ellátó intézetek végezték, 
szervezetszerű állománnyal, működésükhöz szükséges felszerelés-
sel és meghatározott anyagkészletekkel. A hadsereg anyagának 
utánpótlását a hátországból történő utánszállítással oldották meg.13 
A korabeli elveknek megfelelően a mögöttes területekről, ameddig 
csak lehetséges volt, a hadműveleti területre vasúton szállították 
az anyagokat. A hadsereg utánpótlását a hátországból a legköny-
nyebben és leggyorsabban a vasútvonalakon keresztül lehetett eljut-
tatni a fronton szolgáló csapatokhoz. 

                                                      
10

 Finta László: IKARUS Story földön, vízen, levegőben – Az Uhri testvérek történe-
te Magánkiadás 2010. 1. k. 48. o. 
11

 Dr. Hegedűs Ernő – Fröhlich Dávid: A lovasság eszközeinek fejlesztései a Hadi-
technikai Intézetnél (1938 – 1954) I. rész. Haditechnika, 2014. évi 6. szám 
12

 Finta László: IKARUS Story földön, vízen, levegőben – Az Uhri testvérek történe-
te Magánkiadás 2010. 1. k. 48. o. 
13

 A helyszíni beszerzés és a zsákmányolt (rekvirált) anyag felhasználása csak mint 
kisegítő forrás jött tekintetbe. 
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Az osztrák-magyar vonatcsapatot három vonatezred képezte; 
ezek mindegyike 5 vonatosztályt foglalt magába, így összesen 15 
vonatosztály és 85 vonatszázad, emellett a megszállott tartományok-
ban 5, míg 4 vonatosztálynál 1-1 hegyi vonatszázad állt hadrendben. 
Békében az egész vonatnál 254 tiszt, 2355 katona, 1337 ló és 308 
kocsi, háborúban pedig 974 tiszt, 37 943 katona, 44 292 ló, 4800 
málhásállat és 8974 kincstári kocsi állt szolgálatban. 

Az anyagi szállítmányokat a vasúti felvételező helyekről a csapa-
tokig vonatcsapatok szállító oszlopai jutatták el, a fogatolt jármű-
vekből álló vonatalakulatokkal. 

 

 

9. ábra. Magyar országos jármű 1918-ban. 
A háttal álló katona bal kezénél a leszerelt saroglya, jobb ke-

zében a rendszeresített vászon itatóvödör 
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A vonat: oszlopokba foglalt személy- vagy anyagszállításra létre-
hozott katonai szervezet. Magába foglalta az ahhoz rendszeresített 
fogatolt (vagy a II. világháborúban már részben gépi) szállítóeszkö-
zöket, málhásállatokat, vágóállatokat, valamint a hozzátartozó sze-
mélyzetet. „A szállítószolgálat fontos része volt a vonatszolgálat. 
Belekapcsolódott főleg az ellátó szolgálat utánszállító ágazatába, to-
vábbá összefüggött a tábori posta- és hadtápszolgálattal. A vonat-
szolgálat feladata volt a felhasználó csapat összes szükségletét min-
denkor és mindenütt, utakról letérve, a csapat körletben is utánszállí-
tani. Beletartozott a lőszer, élelem, műszaki-, egészségügyi- és állat-
egészségügyi anyag, irodák, málhák és egyéb szükséglet, továbbá 
csapatok és sebesültek szállítása, a személyi állomány és a lovak 
pótlása, beteg lovak gyógykezelése, a lófelszerelés, vonat és patko-
lóanyag pótlása, kijavítása.”14 

A fogatolt vonat kocsioszlopokból állt, amelyet 75 db egyenként 
4-4,5 q teherbírású országos jármű, köznyelven szekér alkotta. (A 
málhásállat-oszlop 100, egyenként 50 kg teherbírású málhásállatból 
állt.) 

A vonatszervezet (szállítóoszlop) fejlődését mutatja, hogy az I. 
világháborúban már külön sereg- és csapatvonatokat hoztak létre, 
amelyek túlnyomórészt fogatolt járművekből álltak. Szervezetileg a 
fogatolt járműveket az ellátott egység vagy magasabbegység jellegé-
től (méretétől) függően szervezték csapatvonatba vagy seregvo-
natba. A vonatcsapatoknak két szintjét különböztették meg: 

 harcászati szinten (zászlóalj, ezred) a csapatvonatok fel-
adata volt az utánpótlási anyagok szállítása, 

 hadműveleti és hadászati szinten (hadosztály, hadtest, 
hadsereg) ez a feladat a seregvonatok állományába szer-
vezett szállítóoszlopok feladata volt. 

A szekerek alkalmazását rendeletben szabályozták. Minden szá-
zadhoz két előfogatot szerveztek. A tüzérütegeknél 16-18 járművet 
rendszeresítettek a tüzérségi anyag, lőszer, kovácsfelszerelés, éle-
lem, lótáp és a málha szállítására. A hadtest tábori raktárainak anya-
gát a hadtest szekerészet szállította. A szekerészet fontosságát mu-
tatja, hogy „A Magyar Honvéd Sereg Szolgálati Kötelességek az 
egyes egyének számára” kiadvány 1. szakasz 1 §.-ában külön meg-

                                                      
14

 Dobó Ferenc: A magyar Honvédség katonai közlekedési szolgálata az első világ-
háborútól a nyolcvanas évekig. Katonai Logisztika 2. évf. 1994. évi 4. szám 
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határozza az általános kötelmeken túlmenően a szekerész köteles-
ségeit, amely a „rábízott lovaknak kellően viselje gondját. A lószer-
számot, valamint a szekerét jó karban kell tartania és a károsításokat 
feljelentenie.” 

Az országos járművekkel felszerelt utánszállító lépcsők három, 
egyenként 20 országos járműből álló szakaszra és egy 10 országos 
járműből álló saját részlegre tagozódtak.15 Egy-egy szakaszba azért 
szerveztek 20 db 0,5 t teherbírású fogatolt járművet, hogy a vasúti 
végállomásokról és felvételező helyekről képesek legyenek egy 10 t-s 
vasúti kocsira rakott anyagot elszállítani. 

A Magyar Királyi Honvédség hadtápszervezeteinek fo-
gatolt elemei 

A Magyar Királyi Honvédség (1921-1945) kiépítésének és fejlesz-
tésének korai évei alatt megalkották a katonai gazdászat és közigaz-
gatás elvi és szervezeti rendszerét. Megszerkesztették a szolgálat 
különböző ágaira vonatkozó béke és háborús szabályzatokat.16 Ha-
bár a harmincas évektől esetenként már gépkocsioszlopok révén ju-
tott el az anyag a szükséglet helyére, a honvédség hadtápellátását 
még a II. világháborúban is túlnyomórészt a fogatolt járművekből álló 
vonatalakulatokkal végezték. 

A harmincas évek magyar katonai szakirodalma így írt a fogatolt 
hadtápellátás szerepéről: „Az országúti lóvontatás jelentősége a 
helységközi szállítás (10-15 km) lebonyolításában, a termelés pro-
duktumainak összegyűjtésében (szétosztásában) és ezeknek vala-
mely magasabb rangú szállítási rendszer gócpontjához(-tól) való fu-
varozásában domborodik ki… Felemlítjük a fogatolt járművel, utakon 
elérhető szállítási teljesítményeket. Az elméleti maximum egy útvona-
lon napi 800-900 t, ami a gyakorlatban 450 t-ra csökken le… Katonai 
szempontból rendkívül nagy előnyt jelent, hogy a közúti fogatolt 
vontatás alárendelt jelentőségű utakon is lebonyolítható (taliga 
és szekérutak), a túl nem terhelt, könnyű szerkezetű jármű a tere-
pen is mozoghat, az útról légi veszélyeztetés esetén le tud térni. A 
szekér tehát terepjáró tulajdonságokkal is rendelkezik. Kedvezőt-

                                                      
15

 Horváth Attila: Az utánszállítás elméletében bekövetkezett változások az 1930-as 
években Hadmérnök VII. évf. 4. szám - 2012. december 
16

 Utasítás az anyagi szolgálat ellátására. Szabályzatkiadó, Stádium Nyomda, Bu-
dapest, 1936. 
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len, hogy a ló ellenséges ellenhatással szemben (lövedék, gáz) érzé-
keny, lovak etetésére nagy mennyiségű lótápot kell utánszállítani (ez 
az utánszállítás szempontjából holt súly). A ló ápolásra és kímélésre 
szorul, így a lóvontatás napi térnyerése korlátozott.”17 

 

10. ábra. Magyar országos járművek szállító-oszlopban 
a II. világháborúban 

Megjegyzendő, hogy a lovasság és szekerészet szervezését nagy-
mértékben elősegítette a méneskar tevékenysége, amely – kiemelt 
fontosságára tekintettel egy tábornok irányítása alatt – a mezőhegye-
si, a bábolnai és a kisbéri ménesek tevékenységének összefogásával 
garantálta a lovassági egységek és alegységek, a fogatolt tüzérség 
és az országos járművekkel tevékenykedő hadtápegységek folyama-
tos lóellátását. 

„A csapatvonat nagysága a korszerű fegyverek fokozott beállítása 
folytán (főleg sok lőszer kell) növekvő tendenciát mutat. Ez a jelenség 
a csapatvonat mechanizálására és motorizálására hívja fel a figyel-
met. Az utánszállítás terén a fogatolt lépcsőket főleg a legelső vo-
nalban küzdő szervezési egységekhez, tehát a hadosztályhoz 
állítjuk be. Ezek állandó körmozgást végeznek a felvételező állomás 
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 Náray Antal: A korszerű honvédelem kérdései Budapest, 1933. Pallas Irod. és 
Nyomdai Rt..  
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és a felvételező hely (itt veszi át a csapat az utánszállított anyagokat) 
között. Hirtelen kiugró szállítási teljesítményekre (súly, szállítási idő 
rövidsége) fogatolt oszlopok nem alkalmasak. Szállítástechnikailag 
az országos jármű (szekér) bír nagy jelentőséggel. Megrakás 4-5 
q-val.”18  

 

11. ábra. A Magyar Királyi Honvédség országos járműve  
a keleti hadszíntéren, 1942 

Az ország gazdasági erőforrásai nem tették lehetővé erős, tel-
jes mértékben gépesített, korszerű haditechnikai eszközökkel 
felszerelt hadsereg létrehozását. A magyar hadiipar képtelen volt 
megvalósítani a hadsereg gépesítése terén kijelölt feladatokat. E te-
kintetben a német szövetséges csak korlátozott mértékben nyújtott 
segítséget. A gépesítés elmaradása nemcsak a csapatok hadmű-
veleti feladatainak végrehajtását gátolta jelentős mértékben, ha-
nem az utánszállítás zavartalan lebonyolítását is. Az utánszállí-
tási lépcsők fogatolt járműveinek kiváltása egyértelműen gyorsí-
totta volna az utánszállítási rendszert. A gépkocsioszlopokat 
azonban csak a gyorscsapatok, illetve a Fővezérség közvetlen 
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 Náray Antal: A korszerű honvédelem kérdései Budapest, 1933. Pallas Irod. és 
Nyomdai Rt. 
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szervezetek hadrendjébe állítottak be.19 A szállítóeszközök elavult-
sága már a visszacsatolt területekre való bevonuláskor is érezhető 
volt, a keleti fronton pedig az utánszállítás akadozásához vezetett. A 
Magyar Királyi Honvédség 1940-ben megjelent Illetékszabályzatának 
IV. fejezete alapján a hátas-, hámos- és málhásállatok rendes lótáp-
adag-kimérete kincstári- és tulajdonlovak esetében 4200 g zab, illetve 
3400 g széna volt naponta. Ebből fakadóan az országos járművek 
rendszerben tartása önmagában is nagy logisztikai terhet jelentett, 
mivel három vontató ló heti takarmányát két másik ló vontatta. 

 

12. ábra. Magyar országos jármű műveleti területen 
a II. világháborúban 

                                                      
19

 Horváth Attila: Az utánszállítás elméletében bekövetkezett változások az 1930-as 
években Hadmérnök VII. évf. 4. szám - 2012. december 58. o. 
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A gyorshadtest (1717 tiszt, 41 790 fő legénység) 7529 lóval és 
1037 országos járművel, illetve 4372 gépjárművel vonult ki hadmű-
veleti területre 1941-ben. A Kárpát-csoport létszámát és felszerelé-
sét 1941 júliusában 1516 tiszt, 44 482 legénység, 12 861 ló, 2032 
országos jármű és 1334 gépjármű képezte.20 1942-ben a 2. hadse-
reggel elvonuló 13 ezer 500 főt a 101., 106. és 108. hadtáp-
zászlóaljak, továbbá 96 – ellátó, szállító, egészségügyi és műszaki – 
vonatalakulat támogatta. 

Az 1942-ben kivonuló magyar 2. hadsereg hadtest közvetlen vo-
nat-alakulatai – egy kisebb létszámú gépkocsizó vonatosztály-
parancsnokság alárendeltjei mellett – egy fogatolt vonatosztály-
parancsnokság alárendeltségébe tartoztak. Ennek alárendeltségében 
1-1 légvédelmi géppuskás (10 géppuska), illetve hadtápszázad (16 
golyószóró), 3 kocsi-oszlop, 2 élelmezőkocsi-oszlop, 1-1 sütő-, 
lóellátó és személyirányító oszlop, 1 hadihíd- oszlop, 1 bakteriológiai 
állomás, továbbá 1 műszaki vezetési törzs tevékenykedett.21.  

 

13. ábra. Magyar országos járművek vasúti szállítása 
a II. világháborúban 

                                                      
20

 Egy huszárezred 1456 fővel, 1121 lóval és 34 országos járművel (kétlovas sze-
kérrel) vonult ki a frontra. Németh Péter – Bene János (szerk): A nyíregyházi huszá-
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A háború végén, 1944-ben felállított gyaloghadosztályok hadrend-
jében továbbra is ott tevékenykedett a fogatolt vonatosztály, amely 1 
kocsizó légvédelmi géppuskás századból (12 géppuska), 9 
kocsioszlopból, 1 élelmező-oszlopból, 1 egészségügyi oszlopból, 1 
sütőoszlopból, 1 lóellátó-oszlopból, 1 hadosztály tábori kórházból, 
illetve 1 ellátó-oszlopból állt.22 

A Magyar Néphadsereg fogatoltsága 

A fogatolt szállítási technika – a gyalogság hadtáp-elemei, illetve a 
tüzérség egy részének fogatoltsága mellett – a lovassági szervezetek 
további jelenléte miatt is átöröklődött a II. világháború utáni haderőre. 
1945 februárjában a Honvédelmi Minisztérium a felállítandó hadosz-
tályok állományát 1317 lóval, 500 db országos járművel, 9 db sze-
mélygépkocsival és 91 db 3 tonnás tehergépkocsival határozta meg, 
de a háborús pusztítás, valamint a nyugatra szekérrel távozók miatt 
ez csak részlegesen valósult meg. Az ötvenes évektől már lovasez-
redet szerveztek, majd 1952-től állt fel az 1. lovashadosztály, amely 
főbb elemeit tekintve a 22., 51. és 60. lovasezredekből, a 70. harcko-
csi rohamlöveg zászlóaljból (SzU-76 önjáró löveg), a 65. tüzérezred-
ből, a 84. légvédelmi tüzérosztályból, a 89. műszaki zászlóaljból, va-
lamint a 96. híradószázadból és a 23. felderítőszakaszból állt.23 Lo-
vasezredenként 52 országos járművet állítottak hadrendbe.24 1953 
őszén az 1. lovashadosztályt megszüntették, helyette egyetlen hu-
szárezredet szerveztek Miskolcon, mely háború esetén egy lovas-
hadosztályt tudott volna felállítani. Ennek tevékenysége 1954 novem-
berében fejeződött be.25 A lovas szervezeti elem megszüntetése fel-
gyorsította a fogatolt technikai eszközök kivonását a Magyar Nép-
hadsereg hadrendjéből, amelyek alkalmazása ekkortól a kisegítő 
gazdaságok – azaz nem harcoló szervezetek – szintjére szorult visz-
sza. 

Még a hatvanas évek közepén-végén is így ír a magyar katonai 
szakirodalom a hegyi harc során kivitelezett hadtápbiztosításról: „a 
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magasabb egységek egyes alárendeltjei olyan útviszonyok között 
hajthatnak végre harcfeladatot, amikor az anyag eljuttatása részükre 
kizárólag a kisegítő szállítási eszközök valamelyikével valósítható 
meg (fogatolt jármű, málhás állat, drótkötélpálya). Ezeket szervesen 
be kell illeszteni az utánszállítás rendszerébe.”26 Erre az időre a had-
erő harcoló elemeinek kötelékéből ugyan már „kikopott” az országos 
jármű, ám a nyolcvanas évekig folyamatos alkalmazást nyert a BM 
Határőrség kötelékében.27 

Összegzés 

Visszatekintve a fogatolt hadtápellátás rendszerére – és az annak 
kulcselemét képező kincstári-, illetve országos járműre – elmondható, 
hogy ez a rendszer a napóleoni háborúktól a II. világháborúig meg-
bízhatóan szolgálta a haderőket még akkor is, ha a harmincas évek-
től az egyre inkább elterjedő motorizáció következtében kapacitását, 
hatótávolságát és sebességét tekintve is egyre inkább elavulttá vált. 
Leginkább a Magyar Királyi Honvédség gyaloghadosztályai, illetve 
sereg- és csapatlovassági szervezetei használtak tekintélyes szám-
ban (nyerges és igás) lovakat, mivel szervezetükben a lovaskatona 
(huszár) és a tüzérségi eszközök, illetve a hadtáplépcső (vonat) moz-
gatása főként lovakkal valósult meg. (Emellett megfelelő mennyiségű 
gépesített eszköz hiányában a II. világháború során továbbra is jelen-
tős szerephez jutott a sereglovasság tüzérségi támogatási rendsze-
rén belül a lóvontatású tüzérség.28)  

Ugyanakkor a fogatolt hadtápellátásnak is voltak előnyei: a jármű-
vek gyártása nem igényelt jelentős ipari hátteret, a lovakat a mező-
gazdaság „állította elő”, ez a szállítási rendszer üzemeltetése során 
nem igényelt benzint. Fokozott volt terepjáró képessége, illetve az 
épített utaktól való függetlensége is.  
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A magyar haderő ellátó szolgálata tehát ellátta ugyan feladatait a 
II. világháborúban, tevékenysége azonban – elsősorban éppen a fo-
gatolt vonatok képességeinek korlátai miatt – már nem felelt meg a 
korszerű gépesített hadviselés követelményeinek. Ennek ellenére 
fogatolt szállító eszközök alkalmazására – a tehergépkocsi-gyártás 
nem megfelelő szintje miatt – még az ötvenes évekig sor került a ma-
gyar haderő harcoló hadrendi elemeinél. 

Az országos jármű „élete” hosszúnak mondható, hiszen közel 100 
évig volt rendszeresítve legutóbb a Magyar Néphadseregben, a Ma-
gyar Honvédségben. Bár az utóbbi időkben már az akkor még létező 
kisegítő gazdaságokban teljesített „szolgálatot” két lóval vontatva. 
Jelenleg a kocsinak egy példányát őrzi a Logisztikai szakgyűjtemény. 
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