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Varga Imre1 

ADALÉKOK AZ MH ANYAGELLÁTÓ RAKTÁRBÁZIS 
TÖRTÉNETÉHEZ – A GÉPKOCSISZERTÁR 

II. rész 

Absztrakt 
Mátyásföldön már az I világháborúban jelen voltak a haderő elemei – 
kezdetben a katonai repüléshez kötődő szervezetek formájában. Ka-
tonai gép- és harcjárművekkel kapcsolatos raktározási és javítási 
szaktevékenységek 1933-tól folytak itt, majd 1939-ben létrejött a mai 
logisztikai szervezet közvetlen elődjének tekinthető Gépkocsiszertár. 
A tanulmány részletesen 1945-ig, kitekintéssel 1952-ig követi nyomon 
a mátyásföldi Gépkocsiszertár történetét. Lissák Tivadar tartalékos 
tiszt, fotós 1943-ban lehetőséget kapott a Gépkocsiszertár fotózásá-
ra, amely lehetővé teszi a tanulmányban leírtak részletes bemutatá-
sát. 

Kulcsszavak: Magyar Királyi Honvédség, Gépkocsiszertár, Mátyás-
föld, MH ARB, gép- és harcjármű üzembentartás, raktározás, javítás 

3. Háborús évek 

A javítóműhelyek mindegyikében szemlét tartottak, megállapítva a 
haderő gépjárműjavítási helyzetét. Az eredmény lehangoló volt, erő-
teljes fejlesztéseket kellett betervezni. Az 1. javítóműhely 4. szaka-
szánál folyamatosan 80-100 gépkocsi állt valamilyen javítás alatt. Sok 
esetben több hónapig dolgoztak egy-egy sérült gépkocsin. Kevés 
ember és szerszám állt rendelkezésre, feladatukat nehezen és anya-
giakban veszteségesen láthatták csak el. Számos alkalommal a javí-
tásokat polgári műhelyeknek adták ki. A tehermentesítés érdekében 
szükség volt a vegyesdandárok gépkocsizó vonatosztályainál beállí-
tott műhelyek kiegészítésére, hogy a javítóműhely 4. szakasza kisja-
vítások nélkül, már csak a bonyolultabb, nagyobb szakértelmet és 
komolyabb szerszámszükségletet megkövetelő általános és nagyjaví-
tásokat végezze.2   

                         
1  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár 
2  HM-HIM, HL, HM 35476/eln. III.csf.-1938. 
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1938 októberében az 1. javítóműhely 4. szakasza nem került moz-
gósításra. Ezzel együtt Spa 38R ikerműhely gépkocsikat (és egyéb 
anyagot), illetve legénységet biztosított a mozgósított: 

 II. gépkocsi szeroszlop (2. vegyesdandár; állományt a Köz-
ponti gépkocsizó tanosztály adott); 

 2. gépkocsi szeroszlop (2. gépkocsizó dandár); 

 I. gépkocsi szeroszlop (1. vegyesdandár és 2. lovasdandár); 

 VII. gépkocsi szeroszlop (7. vegyesdandár) és  

 VI. gépkocsi szeroszlop (6. vegyesdandár és 1. lovasdan-
dár) részére.3  

1939 januárjától megkezdték a javítóműhelyek átszervezését. A 
(már) nyolc hadtest, illetve a gyorscsapatok javítóműhelyei a kisjaví-
tásokat, az 1. javítóműhely 4. szakasza a közép- és nagyjavításokat, 
illetve az anyagtárolást és üzemanyagok kezelését vette át.4 A buda-
pesti Ezredes utcából tervbe vették a Mátyásföldre történő átköltö-
zést.5  

Csupán érdekességként megjegyezhető, hogy gépjárművek vala-
milyen szintű javíttatásai: 

 az 1. javítóműhelynél az Ezredes utcában,  

 a 2. javítóműhelynél Hajmáskéren,  

 a 3. javítóműhelynél Cegléden,  

 az I. gépkocsizó vonatosztálynál (I. hadtest) szintén az Ezre-
des utcában,  

 a II. hadtestnél Komáromban a volt hadianyaggyárban,  

 a III. hadtestnél Szombathelyen a lovassági laktanya lovardá-
jában,  

 a IV. hadtestnél Pécsett az Alsómalom utcában egy új épület-
ben,  

 az V. hadtestnél Szegeden a Huszár laktanyában,  

 a VI. hadtestnél Debrecenben a Salétrom laktanyában,  

                         
3  HM-HIM, HL, VKF 381010/hdm.vkf.oszt.-1938. 
4  HM-HIM, HL, VKF 3163/eln.1.oszt.-1939. 
5  HM-HIM, HL, HM 51460/eln.11.oszt.-1939. 
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 a VII. hadtestnél Miskolcon a Ferenc József lovassági lakta-
nyában,  

 a VIII. hadtestnél Kassán a Bem Apó laktanyában, az 1. gép-
kocsizó dandár javítóműhelyében a budapesti Lehel utca 
Eclesia telepén (vonatlaktanya), illetve a 2. gépkocsizó dandár 
javítóműhelyében, Munkácson történtek. 

 
25. ábra. Az 1. harckocsiezred I. és II. zászlóaljának kiképző és kö-
zepes Turán harckocsijai a szertár udvarán, háttérben az üveg tető-

ablakos megvilágítású üzemcsarnokok (Fortepan 72257) 

Az 1939. tavaszi második, ezúttal már harcokkal tarkított felvidéki 
bevonulásban ugyanazok a csapatok vettek részt, mint az előző őszi-
ben. A harci cselekmények, rossz utak és hiányos kiképzés miatt 
megnőtt a kihelyezett és hátországi műhelyek feladata. 

Gépjárműves szempontból az I. javítóműhely 4. szakaszának kivá-
lása, önállósodása és jelentős kiegészítése fontos esemény volt az 
1939. október 1-jei átállást tekintve. A többi csapatnemhez képest 
megkésve megalakult a m. kir. honvéd Gépkocsiszertár. Hivatása 
szerint ennek a szervnek volt feladata a gépkocsianyag tekintetében 
a műszaki szolgálat, az anyagok tárolása és kezelése központi vég-
rehajtó szervként, továbbá a [hadtest-] gépkocsizó vonatosztályok 
műhely alosztályainak teljesítőképességét meghaladó javítások vég-
rehajtása. 
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A M. KIR. HONVÉD GÉPKOCSISZERTÁR ÉS JOGELŐDJEINEK PARANCSNOKAI 
1. sz. táblázat 

Parancsnok neve Megbízásának ideje 
Branco Romanic százados6 1914. augusztus – 1916. január 
Fellner Simon százados 1916. február – 1917. április 
Branco Romanic százados 1917. május – 1918. március 
Rittinger Béla százados 1918. április – 1919. március 
Dömötör József őrnagy / al-
ezredes / ezredes 
(autócsapat parancsnokság 
parancsnoka, majd HM autó-
üzemének igazgatója) 

1918. november 11. - 1919. március 21., 
[1919. március 22. és 1919. augusztus vége 
között Szegeden a Fővezérletnél]  
1919. augusztus vége - 1927. július 1. 

Gludovácz János százados 1919. március 22. - 1919. június 30. 
Stoy Emil huszár százados  1919. július 1. - 1919. augusztus 1. 

Máry Dezső százados  1919. augusztus 2. - augusztus vége? (ideig-
lenes) 

Szentandrássy Jenő száza-
dos/őrnagy  

1919. augusztus - 1920. december 31. 
(hely.) 

Péterffy Antal őrnagy 1921. január 1. - 1921. április 30. 
Szentandrássy Jenő őrnagy, 
igazgató 1921. május 1. - 1923? 

ismeretlen 1924 - 1927 nyara 
Gludovácz János őrnagy 
(ideiglenes) 1927. július 26. - 1928. december 15.  

Szobovits Sándor alezredes 
igazgató 1928. december 15. - 1930. november 19. 

Szobovits Sándor alezredes 
parancsnok 1930. november 19. - 1932. július 31. 

ismeretlen 1932. augusztus 1. - 1933. december 31. 
Sír László őrnagy 1934. január 1. - 1934. október 30. 
Matolcsy Elemér őr-
nagy/alezredes 

1934. november 1. - 1941. szeptember 30. 
(elhalasztva 1941. december 31-ig) 

Szalay László III. alezre-
des/ezredes 

1941. október 1. (elhalasztva 1942. január 1-
ig) - 1944 

A m. kir. III. javítóműhely 2. szakasza az átszervezéskor feladatait 
megtartotta. Ugyanakkor felvette a „m. kir. honvéd Gépkocsiszertár 
kirendeltsége” elnevezést. 

                         
6 Érdekesség, hogy az első, magyar szerkesztésűnek tekinthető páncélautó 

Romfell elnevezését Romanic és Fellner nevéből alakították ki.  
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Az 1939-es szervezési évvel részben módosult a szertár állomá-
nya. Az addig különálló 2. gazdasági hivatalt beolvasztották. A pa-
rancsnokság alárendeltségében így az alábbiak voltak: 

 a gazdasági hivatal és a számadás vezetősége;  

 a visszamaradó különítmény és legénységi alosztály;  

 a[z 1.] műhely osztályműhely alosztállyal, illetve átvételi és 
szállítmányozási alosztállyal;  

 a [2.] műhely osztályműhely kiképző alosztályokkal; továbbá  

 a raktárosztály tároló-, üzemanyag- és gumiraktár alosztály-
lyal, illetve gépjármű anyagraktár alosztállyal.  

A hivatásos állományt egy gépkocsizó törzstiszt parancsnok (rend-
szerint alezredes), három beosztott gépkocsizó törzstiszt, egy gépko-
csizó segédtiszt (főtiszt), öt beosztott gépkocsizó főtiszt, kettő gazdá-
szati tiszt, hét gépkocsizó műszaki tisztviselő, három gépkocsi szertá-
ri tisztviselő, kettő szakszolgálatos számvivő (alhadnagy vagy őrmes-
ter), kettő szakszolgálatos írnok (nyilvántartó), 13 gépkocsi műszaki 
tiszthelyettes (alhadnagyok, kettő szakaszvezető) alkotta. A nem hi-
vatásosok közé egy tényleges kiképző (szolgálatvezető) tisztes (sza-
kaszvezető), egy számvivő szakaszvezető, kettő tényleges szakszol-
gálatos gépkocsi műszaki szakaszvezető, hat beosztott szakszolgála-
tos tizedes és őrvezető, három szakszolgálatos gépkocsi műszaki 
karpaszományos tizedes, egy számvivő tizedes, egy szakszolgálatos 
gépkocsi műszaki tizedes vagy címzetes őrvezető, egy szabó, egy 
cipész, egy szakács, illetve 28 rendfokozat nélküli műhelykatona tar-
tozott.7 Az újonchányadot 22 főben határozták meg, továbbá a rend-
szeresített és kérhető létszám legfeljebb 31 fő volt.  

Még tartott az átállás-fejlesztés, amikor kitört a német-lengyel há-
ború. A Magyar Királyi Honvédség részleges mozgósítását fenntartot-
ták. Ugyanakkor nem vettek részt semmilyen cselekményben. Sőt, 
igyekeztek a menekülő lengyel katonai és polgári tömegek segítésé-
ben részt venni. Az 1. javítóműhely 4. szakasza a menekülők által 
beérkező mintegy 3000 különböző gépjármű összegyűjtése, kezelése 
és javítása céljára felállította a 105. és 107. gépkocsi szeroszlopokat. 
Előbbi Nyírbátorban működött8 a következő év első feléig, utóbbi pe-
dig Szolnokon rendezett be gyűjtőállomást (a javítóműhely kirendelt-
ségének telephelyén), ahol a legtöbb lengyel gépkocsit nyilvántartás-
                         
7  HM-HIM, HL, HM 39000/eln.1/a.oszt.-1939., 80. melléklet. 
8  HM-HIM, HL, HM 50527/eln.III.csf.oszt.-1939. 
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ba vették, innen kerültek át honvédségi kezelésbe [de nem tulajdon-
ba!]. A 107. gépkocsi szeroszlopot csak 1941 nyarán szerelték le. 

 
26. ábra. Toldi harckocsik a 3/II. és az 1/III. harckocsi zászlóaljaktól a 

szertár udvarán (Fortepan 72118) 

1940. február 7-én a kincstár tulajdonába vette át a mátyásföldi 
Magyar Általános Gépgyár Rt. régi üzemi telephelyét a Keresztúri út 
1-3. szám alatt [ma Újszász utca], minden rajta lévő épülettel, tarto-
zékkal, ingósággal.  

A honvédségi átvevő bizottság tagjai voltak:  
Szentegyedy István főhadbiztos a HM 11. (építési) osztályától, 
Müller Arthur főhadbiztos a HM 3/b. (gépjármű és vonatanyag) 
osztályától,  
Kaplony Béla alhadbiztos a HM közvetlen szervek hadbiztossá-
ga részéről,  
vitéz Monoszlay Gyula őrnagy és  
Mihajlovits Botond főhadnagy az I. hadtestparancsnokság ré-
széről,  
Felkey Ignác szertári aligazgató, építészmérnök az Építési Igaz-
gatóságtól, illetve  
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Matolcsy Elemér alezredes, Gimessy Béla őrnagy és Bágyoni 
Lajos őrnagy a Gépkocsiszertár részéről.  

A MÁG Rt-t képviseletében: 
Kertész Pál igazgató,  
Dr. Halász Elek cégvezető,  
Dr. Lederer Imre vállalati ügyész és  
Szigeti Béla gyárgondnok volt jelen. 

A MÁG leltár nélkül adta át a területet, így először mindent fel kel-
lett mérni és leltárba venni. A telephelyen több idegen katonai alakulat 
volt elhelyezve, amelyek miatt az átköltözés megkezdése is kérdé-
sesnek tűnt. A többi szervezetet azonnal ki kellett költöztetni, a szük-
séges fűtési, világítási és vízszolgáltatási berendezéseket, illetve az 
épületet általánosságban üzembehelyezni, hogy a beköltözést meg-
kezdhessék.  

A Mátyásföldi repülőtér-gondnokság 658 m2 területet használt a 
gondnokság gépkocsijainak tárolására, 136 m2-t a német haderőhöz 
tartozó gépjárművek foglaltak el. A „különleges időjelző állomás” fe-
dőnéven működő alakulat valószínűleg mélységi felderítő és/vagy 
rádiófelderítő szervezet lehetett, gépjárműveik egy része magyar 
próbarendszámot kapott, és álcázva közlekedtek a magyar közigaz-
gatási területen.9  

Az alakulat legénységi elhelyezésre 1700 m2-t használt. A Híradó-
szertár kábelanyagok tárolására 405 m2-t foglalt el. Éppen február 7-
én költözött Mátyásföldre a Légvédelmi tüzériskola tanfolyamának 
380 fős legénysége és egy légvédelmi szakasz löveganyaga is10. A 
területen lévő, bérlőknek kiadott lakásokat 1940. május 1-jével mond-
ták fel. A közületeknek fizetendő számlákat már a Gépkocsiszertár, a 
bérlők által befizetett díjakat a MÁG vette át. A szolgálati lakásokban 
lévő személyek közületi számláit a MÁG-nak, illetve a magánszemé-
lyeknek a Gépkocsiszertár részére kellett megtéríteni.11  

                         
9 Az alakulat 1939-ben érkezett Magyarországra, rejtett rendszámokkal hol ki-, hol 

belépett az országba néhány gépkocsi, melyeknek eredetileg német polgári 
rendszáma volt. 1940-ben, valószínűleg az erdélyi bevonulás idején, elhagyták 
az országot. HM-HIM, HL, HM 10525/eln.3/b.oszt.-1939. 

10 HM-HIM, HL, HM 7885/eln.3/b.oszt.-1940. A légvédelmi tanfolyam március 15-
én került elszállításra. 

11 HM-HIM, HL, HM 7887/eln.3/b.oszt.-1940. 
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Bár külön nem részletezték, az átvett ingatlanok nem csak a gyár-
épület telkét jelentették. Hozzá tartozott a főbejárattal szemben nyíló 
Fokker utca – Keresztúri út sarkán lévő terület is, ahol a MÁG tisztvi-
selői épületei voltak. Három különböző épületről volt szó, melyekből 
az egyik polgári villára hasonlított, kettő pedig – eltérő kivitelben – 
lakhatási célokat szolgáló típusépület volt. 

Február 9-ével elsőként az utak, majd a telep épületeinek világítási 
berendezéseinek, vízvezeték hálózatának átalakítására, illetve a gőz-
fűtéssel való ellátás kiépítésére kérték fel a HM 11. osztályát. A vég-
rehajtandó munkálatok költségeit a HM 3/b. osztály hitelkeretéből fi-
nanszírozták. Ezt március 4-ével el is rendelték.12 

 
27. ábra. Könnyű szerkezetű épületben a Központi készlet részére 

kialakított gépjárműraktár a Gépkocsiszertár váci telephelyén 
(Fortepan 72329) 

A helyi érdekű vasúthálózattal [gödöllői HÉV] összekötött iparvá-
gány használhatatlan állapotban volt. Az eredeti összeg oly magas 
lett volna, hogy a február 9-ei felterjesztést követően a HM 7/k. osztá-
lya által átépítendő vágányok tervét június elején leegyszerűsítették, 
végül csak a meglévő hálózat rendbehozatalát rendelték el.13   
                         
12  HM-HIM, HL, HM 7884/eln.3/b.oszt.-1940. 
13  HM-HIM, HL, HM 7886/eln.3/b.oszt.-1940. 
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1940 márciusában véglegesítették a tervet, hogyan lehetne a 
Gépkocsiszertár részére korszerűsíteni a mátyásföldi telephelyet. Az 
eredeti elképzelés 1937-ből származott, ezt kellett aktualizálni. Bár 
született egy racionalizálási elképzelés, hogy az újonnan építendő 
szerelő tanműhelyt, a tanuló gépműhelyt, a rakodót a hozzávezető 
úttal együtt, illetve az új kazán létesítését elvetik14, valójában ezek 
többsége ugyanúgy megépült a fényképek tanúsága szerint, mint az 
összes tervezett átalakítás. 

 
28. ábra. A Gépkocsiszertár motorjavító műhelye (Fortepan 72287) 

A régi kazánt nem bontották el, kijavítva és bekapcsolva a központi 
fűtés csőhálózatába tovább használták. A gépkocsiműhely állandó 
legénységét, illetve a gépkocsi szakalaptanfolyam legénységét a volt 
tisztviselői lakásokba helyezték el. A vízvezetékek helyreállítását a 
fővezeték kijavítására korlátozták. A további hálózat korszerűsítését a 
Gépkocsiszertár házilag kívánta végrehajtani az előre biztosított be-
rendezések beépítésével.  

Az utak javítását, illetve új utak építését csak a legszükségesebb 
helyeken végezték el. A homlokzat, a belső falak vakolatának kijaví-
                         
14  HM-HIM, HL, HM 9497/eln.11.oszt.-1940. 
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tását, a rossz padlók kicserélését, beázott tetőrészek javítását, törött 
üvegtáblák pótlását, kisebb bádogos munkák végrehajtását viszont 
engedélyezték.  

Május végén a szertár a saját rezsiköltségekre történő házi munká-
latait csak késleltetve engedélyezték, amely miatt a felújítási munkák 
befejezését követően az éppen elkészült helyiségeket a szertár rög-
tön igénybe vette a beköltözéshez. A munkák befejezése után leg-
alább négy hét költözési idővel számoltak.15  

 
29. ábra. A Gépkocsiszertár könnyű szerkezetű váci gépjárműraktár-

épülete nyitott kétszárnyas ajtókkal. Az előtérben a Központi 
készletben tárolt BMW R75 oldalkocsis motorkerékpárok, 

mögöttük dán Ford Sedan személyautók (Fortepan 72332) 

Az átköltözködés igen nagy költségekkel járt.16 A teljes anyag át-
szállításához 643 fuvart kalkuláltak 3 tonnás tehergépkocsival, mely-
hez katonai eszközöket kívántak igénybe venni.  

Az Ezredes utcai objektumból átköltöztetésre került: 

 a parancsnokság, a műszaki osztály irattára (27 gépkocsi-
fuvar);  

 a műhely osztály (150 gépkocsi);  
                         
15  HM-HIM, HL, HM 24078/eln.3/b.oszt.-1940. 
16  HM-HIM, HL, HM 13133/eln.3/b.oszt.-1940. 



153 

 a műszaki, átvételi és szállítmányozási osztály (10 gépkocsi);  

 az üzemanyagraktár (öt gépkocsi);  

 a raktár osztály (400 gépkocsi);  

 a selejtanyagraktár (6 gépkocsi);  

 a visszamaradó különítmény, legénységi alosztály és tanfo-
lyamok (15 gépkocsi);  

 a gazdasági hivatal (15 gépkocsi);  

 a számadás-vezetőség (öt gépkocsi) és  

 egyéb anyagok (tíz gépkocsi). 

Ehhez jött még a Pongrác úti telepről a gumiraktár (tíz vagon), a 
tömör abroncsraktár (egy vagon), az olajregeneráló és tartozékai (egy 
vagon), üzemanyaghordók (35 vagon) és egyéb felszerelés (egy va-
gon) vasúti átszállítása.  

Az üzemanyagok nem kerültek áttárolásra, azt szétosztották a 
csapatok között, valószínűleg leginkább a Központi gépkocsizó tan-
osztálynak. A fentiek mellett a Zách utcában lévő három nagy tároló-
ban 180 gépkocsit tároltak, melyeket nem lehetett áthelyezni a hely-
hiány miatt.17   

A javítás alatt álló, üzemképtelen gépjárműveket vontatással szállí-
tották át, négy Pavesi tüzérségi vontató segítségével. A mozgáskép-
telen gépkocsik egyelőre maradtak az Ezredes utcában mindaddig, 
amíg lábon át nem lehetett őket vontatni vagy önerőből vezetni. Az 
Ezredes utcában felszerelt gépi berendezések, szerszámgépek zö-
mét az eredeti elképzelésektől eltérően meghagyták eredeti helyükön 
az I. hadtest javítóműhelyének az I. gépkocsizó vonatosztálynál. 
Emiatt a szerszámgépek zömét, továbbá a rajztermi, tantermi és iro-
dai berendezések többségét újonnan kellett beszerezni. 

Mátyásföldön szükség volt házi tűzoltóság berendezésére, mivel a 
községnek csak csekély önkéntes tűzoltósága volt, mely a község 
számára is csak szükségből volt elegendő. 

Ahhoz, hogy a Gépkocsiszertár részlegeit elhelyezhessék, szük-
ség volt általánosságban a padlózat, a tetőzet, a csőcsatornák, a fa-
lak és az ablakok karbahelyezésére. Az összes meglévő aknát, csa-
                         
17  HM-HIM, HL, HM 26747/eln.3/b.oszt.-1940. 
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tornát fel kellett tölteni, a falakban lévő horgokat le kellett szerelni. Az 
üvegtéglával épített válaszfalakat, különálló helyiségeket mindenütt el 
kellett bontani. Az épületeket kívül-belül újra kellett festeni, a központi 
fűtést pedig átépíteni. 

 
30. ábra. Mátyásföld, központi elektromos kapcsolótábla a gépjármű-

villamossági berendezések javítóműhelyében (Fortepan 72286) 

1940. július 22-én a Gépkocsiszertárnál is, mint a Magyar Királyi 
Honvédség minden alakulatánál, mozgósítást rendeltek el. A szertár 
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akkor – állománytáblán felül – 471 fő polgári munkást alkalmazott. 
Polgári hadiüzemekhez hasonlóan közülük 237 főnyi hadköteles 
munkást nem hívtak be katonai szolgálatra. A szertár maga dönthetett 
a meghagyásokról, ugyanakkor mozgósítás alatt mindenkire a kato-
nai büntetőtörvények vonatkoztak, fizetésüket pedig az adott állapot-
nak megfelelő szinthez igazították.18  

  
31. ábra. A Gépkocsiszertár gépjármű-villamossági javítóműhelye. 

Folyik az indítómotorok felújítása (Fortepan 72285) 

Az erdélyi bevonulás miatti mozgósítás azt eredményezte, hogy a 
szertár teljes átköltözése csak 1940. október 5-ével fejeződött be. A 
beüzemelt távbeszélő számai 29-73-20, 29-73-28 és 29-73-29 vol-
tak.19 Ezek a m. kir. Lipót távbeszélőközpont által július 16-án és 20-
án felszerelt 497-508 és 497-513 távbeszélő-állomások segítségével 
voltak használhatóak.20  

1940. december 1-jén, az új hadrend bevezetésével a Budapest-
mátyásföldi Gépkocsiszertárt egy kerékpár műhely osztállyal egészí-
tették ki, a többi alosztályt pedig kibővítették.21 Az átállás több hóna-

                         
18  HM-HIM, HL, HM 40823/eln.3/b.oszt.-1940. 
19  HM-HIM, HL, HM 57769/eln.3/b.oszt.-1940. 
20  HM-HIM, HL, HM 478944/ált.3/b.oszt.-1940. 
21  HM-HIM, HL, HM 40400/eln.1/a.oszt.-1940., 94. melléklet. 
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pos késéssel ment végbe, mert a nyár végi teljes mozgósításból az 
alakulatok 1940. december és 1941 márciusa között tértek haza, illet-
ve érkeztek új állomáshelyeikre. Az átállást tehát csak akkortól lehe-
tett megkezdeni, amikor egy adott alakulat bevonult mozgósítási ál-
lomáshelyére. 

A szertár új tagozódása szerint törzsből (parancsnokság, vissza-
maradó különítmény, gazdasági hivatal és számadás-vezetőség), 
legénységi alosztályból, műszaki osztályból (kerékpáros, műszaki és 
üzemanyagi alosztály, átvételi és szállítmányozási alosztály), gépko-
csiműhely osztályból (műhely és tanfolyam alosztályok), kerékpármű-
hely osztályból (műhely és raktár alosztályok), raktár osztályból (1. és 
2. alosztályokkal), illetve a hajmáskéri kirendeltségből állt.  

A szertár hivatásos állományát: 

 a szertár parancsnoka (ezredesi rendfokozatban meghatá-
rozva),  

 három (+egy)22 gépkocsizó vonatcsapatbeli törzstiszt (álta-
lában osztályparancsnokok),  

 három gépkocsizó főtiszt,  

 három gyalogsági/kerékpáros főtiszt, 

 egy gépkocsizó segédtiszt,  

 kettő (+egy) gazdászati tiszt,  

 hat (+egy) gépkocsi mérnök,  

 hat (+kettő) gépkocsi műszaki tisztviselő,  

 három (+egy) számvivő altiszt,  

 három írnok altiszt,  

 illetve 23 (+öt) gépkocsi műszaki altiszt és tisztes alkotta.  

A nem hivatásos állományba:  

 kettő (+egy) kiképző őrmester,  

 egy számvivő szakaszvezető,  

 nyolc (+kettő) gépkocsi műszaki szakaszvezető,  

 tíz (+öt) beosztott tizedes vagy őrvezető,  
                         
22  A zárójelben feltüntetett létszám a hajmáskéri kirendeltség állományát jelenti. 
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 hét (+három) karpaszományos tizedes vagy címzetes őr-
mester,  

 egy számvivő tizedes,  

 kilenc (+négy) gépkocsi műszaki tizedes vagy őrvezető,  

 egy szabó, egy cipész és 88 (+40) rendfokozat nélküli au-
tóskatona (honvéd) tartozott.  

Az újonchányadot megemelték 133 főre, a mozgósítási szükségle-
tek miatt.  

A technikai állományt:  

 kilenc (+kettő) kerékpár,  

 egy (+egy) szóló motorkerékpár,  

 kettő (+egy) oldalkocsis motorkerékpár,  

 egy nagy személygépkocsi,  

 három (+egy) közepes személyautó,  

 négy (+egy) 3 tonnás tehergépkocsi,  

 kettő (+egy) 1,5 tonnás tehergépkocsi,  

 kettő 1 tonnás tehergépkocsi,  

 kettő 3 tonnás pótkocsi, egy tartály pótkocsi,  

 négy tartály gépkocsi és  

 négy közepes autóbusz jelentette.  

A december hónap igen nehéznek bizonyult a szertár számára, 
mivel a kazán bővítési munkái elhúzódtak. A 36. számú épületvezető-
ség olyan kis létszámmal működött, hogy nem sikerült a tél beállta 
előtt biztosítani a helyiségek kifűtését. A rendkívül alacsony, 5-15 fo-
kos középhőmérséklet(!) munkára alkalmatlan helyzetet teremtett a 
szükségszerűen beállított kályhákkal is.23 

Az átköltözködést követően, részben az iratanyagok, részben a 
fényképek segítségével meg lehet határozni, hogyan rendezkedett be 
a Gépkocsiszertár az új telephelyen. Szerencsére, az épületek több-
sége mind a mai napig megtekinthető. A főkaputól vizsgálva, a Fokker 

                         
23  HM-HIM, HL, HM 532925/ált.3/b.oszt.-1940. 
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[ma Jókai Mór] utca széles kövezett útja vezetett egyenesen a telep-
hely végéig. 

 
32. ábra. A Gépkocsiszertár gépkocsijavító műhelye, középen az 

A-354 W.M.H.2 „Csepel” csapatszállító gépkocsival (Fortepan 72273) 

Az úttól balra haladt a gödöllői HÉV vonalból induló iparvágány, 
amely a terület közepén kettő váltóval ellátott kiállóval fejállomásban 
végződött. A főkapu bal oldalán helyezték el az újonnan épített őrhá-
zat, az iparvágány mellett pedig a házi tűzoltóság kocsiszínjét és az 
őrség fogdáit egy meglévő épületben (I. számú épület). A főkapu jobb 
oldalán, ugyancsak meglévő épületben (II. számú épület) kapott he-
lyet az őrség. A főépület (III. és IV. számú épületnek elkeresztelve) 
árkáddal, középen kettő emelettel, az árkádos résztől balra és jobbra 
helyezkedett el. Az árkádtól balra a burkolatlan (földes) Keresztúri 
úttal párhuzamosan, elöl egy emelettel, a III. számú épület állt. Az 
árkád felől a földszinten lépcsőház, kisebb raktárhelyiségek, a mun-
kások öltözője és mosdója, az emeleten a szertárnál elhelyezett tan-
folyamok lakrészei voltak. Az első világháborús emlékmű mögött to-
vább haladva, a kerítés mentén a szertár saját üzemanyagtöltő állo-
mása volt elhelyezve egy kis üzemi épülettel, betonlapos parkolóval.  

Az épület mögött már a szertár határa volt, onnantól minden épü-
let a mátyásföldi repülőtérhez tartozott. A bal szárny mögött, földszin-
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tes kialakításban állt az egyik csarnok (a régi repülő végszerelde), 
ahol mellékhelyiségek, tanműhely, a motorszerelő műhely, anyagrak-
tár, fényezőműhely, asztalosműhely, tanmetszetek műhelye, illetve, a 
nyitott vasúti rakodótól befelé, a különálló kazánépület volt. Az árkád-
tól jobbra a földszinten kisebb raktárhelyiségek, konyhák és irodák, 
az emeleten a tanfolyamok szállásai voltak. A jobboldali másik, vala-
mivel nagyobb csarnokban volt a gépkocsi-javítóműhely, a szerszám-
gépműhely, motorüzem próbateremmel és a kovácsműhely. Ennek a 
csarnoknak a vasúti rakodóját lefalazták, így a vágány csak áttárolás-
ra volt használva. Az árkád felett az első emeleten lakrészeket, a má-
sodik emeleten a tanfolyamok részére tantermeket alakítottak ki.  

 
33. ábra. A Gépkocsiszertár hegesztőműhelye (Fortepan 72270) 

A lépcsőház feletti toronyban víztartály volt. A légoltalmi óvóhelyet 
valószínűleg a két pince valamelyikében alakították ki, amelyek az út 
két oldalán, baloldalt a csarnok kazánház felőli sarka alatt, a másik 
vele szemben, az egyik gépterem alatt volt. A főúton hátrafelé tovább 
haladva, baloldalt a kazánház előtt és mellett, illetve a telephely vé-
gében földbesüllyesztett és bombabiztos födémmel ellátott öt tartály 
volt elhelyezve, melyekben benzint (motoralkoholt), nyári és téli 
gépkocsiolajat, fáradt olajat, illetve regenerált olajat tároltak. Egy ha-
todik, nagy térfogatú tartályt a Pongrác útról helyeztek át baloldalt az 
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udvarra. E felett egy – a tervektől eltérő, egyszerűbb – faraktárat, il-
letve széntárolót alakítottak ki. Ezek mögött szabad ég alatt tárolták 
az üres üzemanyaghordókat, hatalmas gúlákba rakva. A jobboldali 
csarnok - a tároló vágány mellett - előtt egy félig nyitott kocsiszín, il-
letve egy nagy szabad tér állt, ahol a javítandó gépjárműveket tárol-
ták a szabad ég alatt. 

 
34. ábra. A mátyásföldi szertár forgácsolóműhelye. A gépek meghaj-
tását a plafonnál forgó transzmissziós tengely-rendszer biztosította 

lapos szíjakkal. A különböző átmérőjű meghajtó kerekekre vezetve a 
szíjakat, képesek voltak változtatni az esztergapadok forgási sebes-

ségét (Fortepan 72284) 

A telephely legvégében a kerítés mentén egy hosszú kocsiszín 
volt, amelyben eredetileg üzemanyagot tároltak volna, de a nagy 
mennyiségű sérült és javítandó gépjármű miatt azok tárolására és 
kisjavítások műhelyévé alakították át. A kocsiszín elé kanyarodott be 
az iparvágány vége, ahol egy vasúti hídmérleg és mérlegház volt. 

A főkaputól nézve jobbra, a Keresztúri út mentén haladva egy ki-
sebb épület (a XII. számú, valószínűleg vízmű), mellette vadászház 
galambdúccal, a kerítésnél pedig a munkások kerékpártárolója volt. A 
kerékpártároló hátoldalában épült volna egy nagy kocsiszín, „O” alak-
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ban, egyetlen bejárattal, közepén pedig kettő párhuzamos, egyenes 
kocsiszínnel. Ebből, költségcsökkentés miatt, csak több kisebb 
gyorsépítésű tégla - acél kocsiszín épült meg: egy a kerékpártároló 
hátfalán, egy arra merőlegesen a Keresztúri útra támaszkodva, egy 
az üres terület másik, város felőli végén, illetve egy a repülőtér felől a 
meglévő szín „testvéreként”. Ezekben helyezték el a Központi kész-
letben tárolt, Központi Átvételi Bizottság által átvett, csapatoknak még 
ki nem osztott gépkocsikat. (Ugyanilyen célból vették igénybe a vá-
rosligeti Iparcsarnok épületét is.) A középen lévő nagy füves-homokos 
területen végezték a javított gépjárművek próbaútjait, illetve az egyik, 
mátyásföldi telkek felé eső végében tárolták a selejtezett vagy selej-
tezendő gépkocsikat, roncsokat. 

 
35. ábra. A 3. harckocsiezredhez tartozó közepes Turán harckocsik 

javítása a gépkocsijavító műhelyben (Fortepan 72276) 

Közvetlenül a kocsiszínek mellett, a selejttelep mögött, valószínű-
leg a mátyásföldi telkek határában (nyugatra, a város felé) volt a légi-
erők időjárásjelző és -mérő állomása. Valószínűleg az állomás hama-
rabb lett odatelepítve, mint a szertár raktárai. A légierőt olykor zavarta 
is. Az ott tárolt, illetve kipróbált gépkocsik olykor megzavarták a mért 
eredményeket. A biztonságos üzemeltetés érdekében 1942-től alap-
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vetően csak olyan rádióval ellátott gépkocsikat (híradó gépkocsik, 
páncélosok stb.) engedtek közelebb az állomáshoz, amelyek valami-
lyen árnyékolással, azaz szigeteléssel voltak ellátva. Sőt, olykor a 
nehezebb össztömegű technika által keltett zajhatásokat is problémát 
okozhattak. Ennek elkerülése érdekében a motorok tartós járatását is 
tiltották. 

Külön a szobrokról: a főkapuval majdnem szemben, a főépület fa-
lán az árkádtól balra a kormányzó által adományozott emléktábla volt 
(sajnos, nem rendelkezünk jelenleg megfelelő tudással a tartalmáról), 
jobbra pedig az autójavító műhely korábbi, elhunyt tagjainak emléket 
állító tábla volt kihelyezve. A két emléktábla 1945 után eltávolításra 
került. A főkaputól balra, egy kisebb dombon épült meg a katonai 
gépkocsizók első világháborús emlékműve egy oroszlánnal. Az 
oroszlánszobor ma is látható a Cházár András utca 5. szám alatti in-
gatlan udvarán. Jobbra a főkaputól, egy kis dísztavat alakítottak ki, 
melynek közepén Szent Kristóf, az utazók, a páncélosok és - nem 
utolsó sorban - a katonai gépkocsizók szentjének szobra kapott he-
lyett. Ez a szobor is létezik napjainkban, a Műcsarnok mellett, a Mű-
jégpálya bejáratával szemben látható. 

A főkapuval szemben, a Fokker utcában az „A” és „B” épületekben 
a gazdasági hivatal irodáit és raktárait, illetve a legénységi szálláso-
kat helyezték el. A főkapuval szemben, a sarkon volt a díszesebb „C” 
épület, ahová a Gépkocsiszertár parancsnoksága, illetve az átvonuló 
tisztek24 szobái, társalgó, tiszti étkezde és konyha, továbbá a szertár 
könyvtára kerültek. 

A tárolási nehézségek megoldása halmozottan csúszott időben. A 
hatalmas helyhiány miatt a Gépkocsiszertár a központi készletben 
tárolandó, új haditechnikát (elsősorban Ford BB sebesültszállító gép-
kocsikat, illetve Ford G917T 3 tonnás tehergépkocsikat) a nyolc had-
testnél, külső telephelyeken, sokszor csűrökben, kocsiszínekben, oly-
kor szabad ég alatt voltak kénytelenek elhelyezni. A célszerűség kap-
csán általában aszerint osztották el a hadtestek között, hogy a ké-
sőbbiekben milyen mennyiségű gépkocsira volt szükség a mozgósí-
tások során felállítandó alakulatoknál.   

A szertár személyzetét, mivel a HÉV-állomás messze volt, buszok-
kal szállították. Erre egy Polski-Chevrolet Bulldog, két városi Polski-
                         
24 Az átvonuló tisztek szállására akkor volt szükség, amikor pl. gépkocsik 

átvételére vidékről érkező tiszteket időlegesen el kellett helyezni. Itt rendes tiszti 
ellátásban részesültek, amelyhez megfelelő személyzet állt rendelkezésre. 
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Chevrolet közepes autóbuszt, illetve egy panorámatetős Leyland au-
tóbuszt használtak, melyek menetrendszerűen közlekedtek az állo-
más és a főbejárat között. A buszokat a lengyel anyagból vették át, az 
eredeti lengyel festést megtartva, magyar katonai rendszámmal, csu-
pán a lengyel társaság nevét „m. kir. honvéd Gépkocsiszertár”-ra cse-
rélve használták.  

 
36. ábra. Kovácsműhely a mátyásföldi szertárban (Fortepan 72268) 

A hiányos adatok miatt egyelőre nem határozható meg maradékta-
lanul, mely alakulatok vonultak el hadműveleti területre az 1941. ápri-
lisi mozgósításkor. A Bácska megszállásában biztosan részt vett az 1. 
gépkocsizó dandár gépkocsi szeroszlopa, a 2. lovasdandár gépkocsi 
szeroszlop, illetve a 102. gépkocsi szeroszlop. Ezek részben a Gép-
kocsiszertárban álltak fel, részben innen kapták a felszerelésüket. Ezt 
egészítette ki a Ganz, a Mávag és a Weiss Manfréd Rt. egy-egy mű-
hely részlege, amely a páncélozott harcjárművek kapcsán tehermen-
tesítette a szeroszlopokat. Az alakulatok zöme május elején leszerelt, 
kivéve a 2. lovasdandár műhelyét, amely 1941. év végéig kihelyezés-
ben maradt, majd a Megszálló Erőknél harcolt, illetve a 102. szerosz-
lopot, amely az 1941. júniusi újabb mozgósításkor áthelyezésre került 
Galíciába. 
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37. ábra. Krupp L2H143 terepjáró gépkocsialvázak javítása a gépko-

csijavító műhelyben (Fortepan 72271) 

A vegyes eredményekkel végződött délvidéki hadműveletet köve-
tően, a részleges mozgósítást megtartva, a Magyar Királyi Honvéd-
ség 1941. május 1-jén meglepő módon, az 1940. december 1-jével 
bevezetett hadrendhez képest gépjárműtöbblettel rendelkezett! A szá-
razföldi haderő összesen 282 szervezeti egységének volt valamilyen 
gépkocsi előírva, ezekből a Gépkocsiszertárnál az előírt 28 helyett 
56, a hajmáskéri kirendeltségnél előírt öt helyett tíz gépkocsi állt ren-
delkezésre. Feltételezhető, hogy a hadiállományra emelés miatt volt 
megkettőzve mindkét szervezet. Az adatok emellett azért is érdeke-
sek, mivel békehadrendileg 28 gépkocsival sem rendelkezett a szer-
tár. Tehát itt a lengyel anyagból, illetve állománytáblán felül beosztott 
gépkocsikról lehetett szó.25  

1941. nyár végétől a Magyar Királyi Honvédség részese lett az ál-
talános európai háborúnak. A galíciai hadműveletben számos alakulat 
vett részt, melyek döntő többsége, elsősorban a gépkocsival ellátott 
alakulatok, az ukrajnai támadásban is részt vettek az ősz során. A 
nagymennyiségű gépjármű, illetve a nagy megterhelés miatt szükség 
volt egy kihelyezett gyűjtő- és javítóműhelyre. Így került Dnyepropet-
                         
25  HM-HIM, HL, HM 76063/eln.3/b.oszt.-1941. 
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rovszkba fővezérség-közvetlenként a Gépkocsiszertár szertári kiren-
deltsége. Ez végezte a sérült gépkocsik szisztematikus gyűjtését, 
vasúton vagy lábon történő hazaszállítását, illetve helyben kisjavítá-
sok biztosítását.  

Az 1941/42-es szervezési évvel jelentősen fejlesztették a Gépko-
csiszertárt. Törzsénél a visszamaradó különítmény fogalmát törölték, 
helyébe került a pótkeret, amely az alakulat személyi utánpótlását 
volt hivatott ellátni. Beállításra került a szertár alárendeltségébe vont 
üzemanyagraktár részleg az ócsai 1. és a tarnaszentmáriai 2. üzem-
anyagraktárral. A hajmáskéri kirendeltség az 1940 novembere óta 
folytatott egyeztetéseket követően önállósodott, nevét Központi gép-
kocsi javítóműhelyre változtatták, állományát pedig jelentősen kibőví-
tették. Utóbbinak rendelték alá az üzemanyagraktár részleg móri 3., 
eplényi 4., sárvári 5. és türjei 6. üzemanyagraktárait.26  

 
38. ábra. A gépkocsijavító műhely központi oszlopcsarnoka 

Mátyásföldön a szertár Steyr 150 személyautójával, Botond raj 
gépkocsikkal és a Ludovika Akadémia 4A-165 Chevrolet 

személyautójával (Fortepan 72278) 

                         
26  HM-HIM, HL, HM 41000/eln.1/a.oszt.-1941., 96. melléklet. 
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A szertár hivatásos állományában: 
 a szertár parancsnoka (ezredes);  
 három (+kettő) gépkocsizó vonatcsapatbeli törzstiszt; 
 öt (+kettő) gépkocsizó főtiszt; 
 egy (+egy) gyalogsági/kerékpáros főtiszt; 
 egy gépkocsizó segédtiszt; 
 öt (+egy) gazdászati tiszt; 
 hat (+egy) gépkocsimérnök; 
 hét (+három) gépkocsi műszaki tisztviselő; 
 hat (+kettő) számvivő altiszt; 
 három (+egy) írnok altiszt; 
 24 (+öt) gépkocsi műszaki altiszt és tisztes, illetve  
 egy építész műszaki altiszt volt.  

A nem hivatásos állományba: 
 kettő (+négy) beosztott gépkocsizó kiképző őrmester; 
 egy számvivő szakaszvezető; 
 tíz (+négy) gépkocsi műszaki szakaszvezető; 
 kilenc (+25) beosztott gépkocsizó tizedes vagy őrvezető; 
 15 (+négy) gépkocsizó karpaszományos tizedes vagy cím-

zetes őrmester; 
 egy (+egy) számvivő tizedes; 
 kilenc (+négy) gépkocsi műszaki tizedes vagy őrvezető, il-

letve  
 117 (+142) rendfokozat nélküli autóskatona (honvéd) és  
 hat (+kettő) rendfokozat nélküli csapatmesterember tarto-

zott.  

A polgári állományban ezen felül 22 irodai szerződéses alkalmazott 
volt.  

A technikai állományt:  
 14 (+nyolc) kerékpárra;  
 egy (+egy) szóló motorkerékpárra; 
 három oldalkocsis motorkerékpárra; 
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 egy nagy személygépkocsira; 
 három (+egy) közepes személyautóra; 
 egy (+egy) kis személygépkocsira; 
 négy (+egy) 3 tonnás tehergépkocsira; 
 kettő (+egy) 1,5 tonnás tehergépkocsira; 
 kettő 1 tonnás tehergépkocsira; 
 kettő 3 tonnás pótkocsira; 
 kettő tartálypótkocsira; 
 négy tartálygépkocsira és  
 négy közepes autóbuszra bővítették. 

 
39. ábra. Teljesen új, központi készletben tárolt Puch 350 GS katonai 
motorkerékpárok a Gépkocsiszertár egyik váci könnyűszerkezetű rak-

tárépületében (Fortepan 72336) 

1941 nyarától a Gépkocsiszertár kizárólag nagyjavításokat végzett, 
illetve az egyre tömegesebb megrendelések szállítmányait tárolta, 
járatta be, mielőtt azok kikerültek a csapatokhoz. Az egyes hadtestek 
és dandárok műhelyeit a szertár látta el a mozgó műhelyeket jelentő 
Spa ikerműhely gépkocsikkal (egy műhelykocsi a szerszámokkal és 
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egy anyagkocsi a nyersanyagokkal, alkatrészekkel és a kezelésükbe 
utalt alakulatok gépjárműkönyveivel), a Központi gépkocsizó tanosz-
tály pedig az ezeket támogató szállító és üzemanyag-ellátó részlege-
ket adta. Ezek a műhelyek a felvidéki és délvidéki hadműveletek alatt 
beváltak, de kapacitásuk túl kicsinek bizonyult. A gépkocsikkal gaz-
dagon felszerelt kettő-kettő gépkocsizó- és lovasdandár műhelyeire 
egyenként 1500 db gépkocsi jutott, amely túlzott megterhelést jelen-
tett.  

Az új elképzelések szerint átszervezésre került sor, hogy egy-egy 
mozgó műhelyre jutó mennyiség ne haladja meg a 300-at. (1941. 
nyár végére a honvédségi gépjárműállomány összességében túllépte 
a 15 000-es küszöböt!) Ezek a műhelyek csak mozgósításkor létez-
tek. Így addig az ezekhez szükséges technikai és személyi hátteret 
elő kellett teremteni, ami a Gépkocsiszertár kiképzési hányadára ju-
tott.  

 
40. ábra. A Gépkocsiszertár udvara, többek között a Ludovika 

Akadémiához tartozó Ansaldo típusú kisharckocsikkal. Balra sátrak, 
melyeket csak a vendégek ünnepi fogadására állítottak fel.  

(Fortepan 72255) 

Az 1941 második felében lezajlott első szovjet elleni intervencióval, 
illetve a 2. hadsereg mozgósításával, ezek tevékenységével össze-
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függésben jelentősen megnőtt a Gépkocsiszertár munkája. A Magyar 
Királyi Honvédség katonai és polgári gépjárművei közül több száz 
esett ki a hadrendből, ezeket az ország valamennyi műhelyében, ki-
emelten pedig a szertárban javították.  

Gyűjtésük, hazaszállításuk hónapokat vett igénybe, a javítási mun-
kákat csak jelentős késésekkel végezték. 1941 novemberében vál-
tásként mozgósították, majd hadműveleti területre küldték a 101. 
gépkocsi szeroszlopot, amelyet eleve a Megszálló Csoport támogatá-
sára küldtek ki. Ez az alakulat ezen a néven sosem szerelt le, jóval 
később átnevezték, és a Gépkocsiszertár helyett új békehelyőrség-
ének megfelelően működött és kapott ellátást.  

Az 1942. február 1-jei mozgósításkor a szertár kirendeltsége ismét 
hadműveleti területre vonult. Ez az intézet azok közé tartozott, ame-
lyek nem tértek haza. Ehelyett a Megszálló Erők közvetlen aláren-
deltségébe lépett, 101. gépkocsizó nagy javítóműhely néven, amely 
még 1944 májusában is Galíciában működött.  

Ezzel szemben, a 102. gépkocsi szeroszlop ismételt mozgósítását 
követően (miután alig egy hónappal előtte ért haza Dnyepropet-
rovszkból) részt vett a doni területen lezajlott harcokban az 1942-es 
év során. Ezt az alakulatot viszont az év végén leszerelték. (Az emlí-
tett mozgó műhelyeken kívül minden egyes részleges mozgósításkor 
részt vettek hasonló szervezésű és feladatkörű szeroszlopok, csak 
azokat nem a Gépkocsiszertár állította fel. Így ezek történetére érintő-
legesen sem térek ki. Technikai és személyi ellátásban viszont érin-
tettek lehettek, csak ezeknek az összefüggéseknek a kutatása egy-
előre kezdeti állapotban van.)   

Az 1942/43-as szervezési évben a haditapasztalatok és az adott 
helyzet által megkövetelt okokból jelentős létszámkiegészítést írtak 
elő a Gépkocsiszertárnál. A szertár törzse osztályszintű szervezetté 
vált, parancsnoksággal, pótkerettel és törzsalosztállyal. Az új anyagi 
osztályhoz a parancsnoksága, műszaki- és gazdasági hivatalai, átve-
vő és vizsgáló alosztálya, gépjármű-, műszaki anyag-, üzemanyag- 
és gumiabroncsraktárai és a szállító osztag tartozott.  

A műhelyosztály parancsnokságból, műszaki- és gazdasági hivata-
lokból, tanfolyam- és átvételi alosztályokból, 1. és 2. műhelyekből és 
raktárból állt. A kerékpáros osztály külön működött, műhely és raktár 
alosztályokkal. 
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A M. KIR. HONVÉD GÉPKOCSISZERTÁR SAJÁT GÉPJÁRMŰVEI 
2. sz. táblázat 

Rendszám Típus (és eredet) 

4A-004 Mercedes-Benz 170 nyitott 4 személyes személyautó (lengyel 
eredetű) 

4A-787 Nash nyitott 4 személyes személyautó (lengyel eredetű) 

5A-120 Ford V8 csukott 4 személyes személygépkocsi (jugoszláv 
eredetű) 

A-030 Fiat 508 Balilla Militare nyitott 2 személyes személyautó (HM-
beszerzésből) 

A-019 Chevrolet Master csukott 4 személyes személygépkocsi (len-
gyel eredetű) 

B-035 Fiat 518 Ardita csukott 6 személyes személygépkocsi (HM-
beszerzés) 

B-036 Fiat 518 Ardita csukott 6 személyes személygépkocsi (HM-
beszerzés) 

B-875 Lancia Lambda csukott 6 személyes személygépkocsi (szlo-
vák?) 

C-883 Ford (USA) 817T háromtonnás tehergépkocsi (HM-beszerzés) 
5A-458 GAZ másfél tonnás tehergépkocsi (orosz zsákmány) 
5A-708 GAZ másfél tonnás tehergépkocsi (orosz zsákmány) 

B-842 Hansa-Lloyd Express oktató gépkocsi (HM-beszerzés) 
/Hajmáskéren!/ 

E-435 Ford (Köln) V8-51 tartálygépkocsi (HM-beszerzés) 
E-436 Ford (Köln) V8-51 tartálygépkocsi (HM-beszerzés) 
E-437 Ford (Köln) V8-51 tartálygépkocsi (HM-beszerzés) 

E-465 Mávag-Ford Eifel személyautó (HM-beszerzés) /Hajmáskérre, 
ideiglenesen/ 

2-436 OD Rex 4 oktató gépkocsi (HM-beszerzés) /Hajmáskérre!/ 
I-751 Rába-Krupp L5N tartálygépkocsi (HM-beszerzés) 

3A-136 Polski-Fiat 508 áruszállító gépkocsi (lengyel eredetű) 
/Hajmáskérre!/ 

3A-809 Polski-Fiat 508 postai csomagszállító (oktató) gépkocsi (len-
gyel eredetű) 

4A-447 Polski-Fiat 508 egyszemélyes sebesültszállító gépkocsi (len-
gyel eredetű) 

4A-300 Leyland ötvenszemélyes autóbusz (lengyel eredetű) 
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A M. KIR. HONVÉD GÉPKOCSISZERTÁR SAJÁT GÉPJÁRMŰVEI 
2. sz. táblázat folytatása 

ismeretlen* Polski-Chevrolet huszonkettő személyes autóbusz (lengyel 
eredetű) 

ismeretlen* Polski-Chevrolet huszonkettő személyes autóbusz (lengyel 
eredetű) 

ismeretlen* Polski-Chevrolet Bulldog huszonöt-harminc személyes autó-
busz (lengyel eredetű) 

3A-250 Praga RV terepjáró műhelygépkocsi (lengyel eredetű, való-
színűleg magyar Metallo felépítménnyel) 

A-154 Rába-Krupp L3H63 terepjáró műhelygépkocsi (HM-
beszerzés) 

5A-213 Skoda Diesel tűzoltó gépkocsi (jugoszláv eredetű) 
5A-215 Saurer tűzoltó gépkocsi (jugoszláv eredetű) 
ismeretlen* OD Rex 4 oktató gépkocsi (HM-beszerzés) 
3D-061 BMW R75 oldalkocsis motorkerékpár (HM-beszerzés) 
3D-199 BMW R75 oldalkocsis motorkerékpár (HM-beszerzés) 

D-154 BSA XY 770 kiképző oldalkocsis motorkerékpár (HM-
beszerzés) 

D-197 Méray KK 31H szóló motorkerékpár (HM-beszerzés) 
D-243 AJS motorkerékpár (HM-beszerzés) 
D-308 Bianchi 35M szóló motorkerékpár (HM-beszerzés) 
D-587 Méray-Puch 350 GS szóló motorkerékpár (HM-beszerzés) 

ismeretlen* BMW oldalkocsis motorkerékpár (lengyel eredetű, HM-0096 
számmal) 

ismeretlen* BMW oldalkocsis motorkerékpár (németektől zsákmányolt 
lengyel eredetű, HM-0087 nyilvántartási számmal) 

B-076 Steyr 150 terepjáró személyautó alváz (HM-beszerzés, okta-
tási célokra) 

3A-874 Polski-Fiat tűzoltó gépkocsi (lengyel, 1942 februárjában selej-
tezték, átadták Mátyásföld község önkéntes tűzoltóságának) 

 
ismeretlen mennyiségű és típusú tanalvázak, tanmetszetek, 
melyeket a műhelyben alakítottak át oktatási célokra (a gép-
kocsik selejtezését követően) 

jelzés nél-
kül 

Henschel dízel-elektromos mozdony (Zorka vegyipari Rt. tu-
lajdona) 

*rendszáma egyelőre nem volt beazonosítható 
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A szertár hivatásos állománya:  
 a szertár parancsnokából,  
 egy parancsnokhelyettesből,  
 három gépkocsizó vonatcsapatbeli törzstisztből,  
 három gépkocsizó főtisztből,  
 egy kerékpáros főtisztből,  
 három gépkocsizó segédtisztből,  
 egy orvosból,  
 öt gazdászati tisztből,  
 öt gépkocsimérnökből,  
 egy tábori tüzér szertisztből,  
 egy híradó szertisztből,  
 14 gépkocsi szertisztből,  
 nyolc gépkocsi műszaki tisztviselőből,  
 egy építész műszaki tisztviselőből és  
 egy anyagi műszaki tisztviselőből állt.  

A nem hivatásos állományba:  
 kettő gépkocsizó szolgálatvezető tiszthelyettes,  
 12 számvivő tiszthelyettes,   
 tíz írnok (nyilvántartó) tiszthelyettes,  
 48 gépkocsi műszaki tiszthelyettes,  
 egy fegyverszaki tiszthelyettes,  
 egy gépkocsizó egészségügyi tiszthelyettes,  
 egy beosztott gépkocsizó tiszthelyettes,  
 hat számvivő, egy írnok (nyilvántartó),  
 egy tábori tüzér,  
 egy híradó és egy gépkocsizó szakszolgálatos tiszthelyet-

tes,   
 19 beosztott gépkocsizó tizedes vagy őrvezető,  
 14 szakszolgálatos gépkocsizó karpaszományos tizedes 

vagy címzetes őrmester,  
 hét számvivő tizedes,  
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 kilenc gépkocsi tizedes vagy őrvezető, illetve  
 326 rendfokozat nélküli beosztott gépkocsizó honvéd és  
 nyolc rendfokozat nélküli gépkocsizó csapatmesterember 

tartozott.  

Polgári állományban: 
 95 irodai szerződéses alkalmazott,  
 58 ipari és gépmunkás munkás, illetve  
 20 napszámos volt.  

A szertár részére:  
 kilenc kerékpárt,  
 három szóló motorkerékpárt,  
 egy oldalkocsis motorkerékpárt,  
 egy nagy személygépkocsit,  
 kettő közepes személyautót,  
 négy kis személygépkocsit,  
 kettő 3 tonnás tehergépkocsit,  
 kettő 1,5 tonnás tehergépkocsit,  
 kettő 1 tonnás (áruszállító) tehergépkocsit,  
 négy tartálygépkocsit,  
 négy közepes autóbuszt,  
 egy sebesültszállító gépkocsit,  
 öt oktató gépkocsit,  
 három könnyű vontatót,  
 egy oktató harckocsit(!),  
 egy vágánygépkocsit,  
 egy tűzoltó gépkocsit és  
 kettő úti segélygépkocsit írtak elő.27  

Az 1943/44-es szervezési évvel nem változtattak a 
Gépkocsiszertár hadrendjén.28 Sőt, mivel az 1944/45-ös szervezési 

                         
27  HM-HIM, HL, HM 42000/eln.1/a.oszt.-1942., 109. melléklet. 
28  HM-HIM, HL, HM 43000/eln.1/a.oszt.-1943., 122. melléklet. 
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elképzeléseket 1944. év első felében el is halasztották a háború 
befejeztéig, nem is lett már módosítva. Ellenben sokkal több és 
hangsúlyosabb feladata akadt, mint előtte. Az 1941-es délvidéki nyá-
ri-téli hadműveletek javítási munkáival még nem végeztek, amikor a 
korszerűsítési hullám kapcsán meghatványozódott állomány átvéte-
lével együtt a doni hadműveletekből visszatérő gépkocsik százaival 
kellett megbirkózniuk. A közhiedelemmel ellentétben ezen hadműve-
letek nem jártak olyan végzetes technikai veszteségekkel gépjármű-
ves szempontból. Az igénybevett polgári gépkocsik rossz műszaki 
állapota (főleg abroncs szempontból) miatt valójában nagy volt a 
veszteség. Azonban a honvédségi gépjárműves vagyon több mint 
fele visszatért 1943 nyaráig a hátországba.29 A maradék egy része, 
mivel a csapatok majdnem negyede kinn maradt hadműveleti terüle-
ten, a Megszálló Csoport parancsnokságának alárendeltségében to-
vább harcolt, a front helyett mögöttes területeken.  

 
41. ábra. Kenőolaj lefejtése a magyar királyi honvéd Gépkocsiszertár 

iparvágányán álló tartálykocsiból (Fortepan 72309) 

                         
29  A doni veszteségek zöme a nehéztüzérség vontatóinál és egyéb 

gépjárműveinél volt drasztikus, illetve a Magyar Királyi Honvédségben új német 
páncélos technikában, amelyet nem sikerült műszaki mentés hiányában 
visszavonni a harcmezőkről.  
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A szertár „életében”, 1941 és 1944 között jól szervezett, szüntelen 
munka folyt. Jelenleg nincsenek adatok arról, hogy az 1940-es moz-
gósítást követően mikor tért vissza békeállományra az alakulat. El-
képzelhető, hogy soha, hiszen a részleges mozgósítások mindegyi-
kében érintett volt. Ráadásul időről időre felállított önmaga is alakula-
tokat, elsősorban mozgóműhelyeket. Az ilyen műhelyek 1941-ben, 
mint új és csak mozgósításkor létező alakulatok, még nem tisztázott 
körülmények között kezdték meg munkájukat. 1941 júliusáig például 
a hadműveleti területről, a távoli Galíciából Budapestre (Mátyásföldre) 
jártak haza lábon anyagbeszerzésre és saját utánpótlásuk kiszállítá-
sára. Ezt 1941. július 20-ával megtiltották.30 Ekkortól a haderő sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektetett a technikai ellátás biztosítására is. A javí-
tási hálózatba a kezdetektől bekapcsolódtak egyes magyarországi 
vállalatok és műhelyek.  

Így a páncélozott gépjárművek javításában segédkezett:  

 a Ganz Villamossági Rt.,  

 a MÁVAG,  

 a MÁVAG-Diósgyőr,  

 a Magyar Waggon- és Gépgyár Rt.  

Több esetben komolyabb nagyjavításokat végzett a Mercedes-
Benz Rt., a Ford Motor Rt. (ez 1940-től a Váci úton saját műhellyel 
rendelkezett, amelyet 1944-től gyártásra állított volna át) és a Fiat 
Magyarországi Rt. Továbbá szinte minden karosszériaüzem, a Füleki 
Iparművek Rt. és mintegy 80 kis autójavító műhely vett részt orszá-
gos szinten a kisjavítások elvégzésében. 

Azt egyelőre nehéz beazonosítani, hogy pontosan mekkora is 
azoknak az alakulatoknak a száma, melyeket a szertárnál képzett 
emberekkel hoztak létre. 

Az 1939-ben meghatározott és 1941-től megszilárdult feladatkör 
lényegében 1944-ig nem változott. A fortepan.hu-n közölt Lissák Ti-
vadar által készített fényképsorozatok a mátyásföldi Gépkocsiszertár 
legnagyobb kihasználtságának idején készültek. 1943 augusztusában 
igen nagy túlterheltség mellett a legtöbb újonnan érkező gépkocsi 
került a rendszerbe; a legnagyobb selejtezésre váró anyagot kellett 
egyszerre kezelni az éppen nagyjavításon áteső páncélos és páncé-

                         
30  HM-HIM, HL, HM 50405/eln.3/b.oszt.-1941. 
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lozatlan technikával. Készültek továbbá fényképek a Zách utcai átvé-
telekről, a mátyásföldi műhely belső kialakításáról, a gazdasági hiva-
tal irodájáról, a roncstemető melletti, bejáratásra használt lapos föld-
utakról, a különböző kocsiszínekről. 

 
42. ábra. A Gépkocsiszertár üzemanyagtelepe gúlába rakott benzi-

neshordókkal (Fortepan 72474) 

A személyi állomány nevesítéséről jelenleg korai lenne nyilatkozni. 
Igen sokan megfordultak hosszabb-rövidebb időre a Gépkocsiszertár 
szervezeti egységeinél. Ezernél több legénységi és polgári létszámról 
van szó. A tiszti rangúak esetében is 200-nál több személyről beszél-
hetünk. 

A Magyar Királyi Honvédség gépkocsizó csapatnemével (majd 
gépkocsizó és vonat fegyvernemével) kapcsolatban a m. kir. honvéd 
Gépkocsiszertár a legfontosabb háttérszerv volt. Tulajdonképpen az 
idők során a haderő összes gépjárművével volt kapcsolata, hiszen a 
központi nyilvántartást ez a szerv vezette. Ha nem kapott honvédségi 
jelzéseket egy gépjármű, akkor is járt az Ezredes utcában vagy Má-
tyásföldön. A polgári állomány 1940/41-től volt csak kivétel, amikor a 
tömeges mozgósítások miatt az egyes hadtestek komolyabb intézke-
dési jogkört kaptak, és már nem kellett anyagkezelés szempontjából 
sem a Gépkocsiszertárra támaszkodniuk. A kutatások jelenlegi hely-



177 

zete szerint 1919 és 1945 között mintegy 26 000 katonai gépjárműről 
van szó, amit kiegészít ugyanennyi polgári tulajdonú gépjármű ügye, 
melyek katonai alkalmazásuk során szintén megfordulhattak a külön-
böző telephelyeken és ezáltal hadműveleti területeken. 

Az alakulat sorsa kettős. Augusztin Béla, az alakulat egyik számvi-
vője szerint 1944 tavaszán részben kiürítették a hadihelyzet miatt a 
fontosabb telephelyeket. Ez persze valószínűleg nem igaz, hiszen a 
tárolt anyag zöme (Központi készlet) eleve nem Budapest-
Mátyásföldön volt, de a kezelése miatt rendszeresen ki kellett szállni. 
Továbbá 1944 során több alakulatot állított fel a szertár, melyeket Bu-
dapest-Mátyásföldről indítottak hadműveleti területre. A teljesség igé-
nye nélkül ilyenek voltak a 101. közlekedési szeroszlop 1944. márci-
us 10-én31, a 103. és 105. gépkocsi szeroszlopok március 26-án32, a 
106. gépkocsi szeroszlop március 31-én33 és a 102. gépkocsi szer-
oszlop34 április 7-én (május 6-án le is szerelték).  

Az alakulatot minden bizonnyal 1944. november vége felé kezdték 
kitelepíteni. Nyugatra vonulva először Vasshosszúfalun, majd Bulcsu 
községben, végül Rainfeld an der Gölsen osztrák településen tartóz-
kodtak. A szállításokban a 101. gépkocsizó tanezred egyik szállító 
részlegének tehergépkocsi oszlopa segédkezhetett. Az alakulat utol-
só parancsnoka[?], Szórádi ezredes parancsára egyedül a gazdasági 
hivatal anyagát vitték magukkal nyugati irányba, amely a fegyverleté-
tel előtt elveszett. Itt hívnám fel a figyelmet, van összehasonlítási 
alap, hogy az alakulat iratanyagából mekkora mennyiséget vihettek 
el. Az iratok mennyiségéről 1940-ben közölt adatok alapján a teljes 
irattárnak csak töredékét vitték el, nagyjából annyit, ami egy vagy ket-
tő tehergépkocsi oszlopra (20-40 db 3 tonnás tehergépkocsira) felfért. 
A Gépkocsiszertár iratanyagának többsége jelenleg nem fellelhető.  

Mivel 1945 tavaszától a szovjet haderő rendezkedett be a szertár 
épületeibe, továbbá szisztematikus anyaggyűjtést végeztek a szovjet 
zsákmányszerző különítmények, a visszahagyott irattárat valószínű-
leg elvitték, amely több tucat tehergépkocsira való fuvart is jelenthe-
tett. A többi, Mátyásföldön tárolt, igen fontos és értékes gépi és szer-
számanyagot a központi utasítás ellenére nem szerelték le a kiürítés-
kor, illetve nem rombolták meg, sőt, tovább használták. 

                         
31  HM-HIM, HL, HM 1097/M.6/k.oszt.-1944. 
32  HM-HIM, HL, HM 1127/M.6/k.oszt.-1944. 
33  HM-HIM, HL, HM 12400/M.1/b.oszt.-1944. 
34  HM-HIM, HL, HM 12854/M.1/b.oszt.-1944. 
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43. ábra. Üzemanyag-vizsgáló laboratórium a Gépkocsiszertárban 

(Fortepan 72306) 

1945 nyarától a műhely tovább működött, először szovjet katonai 
ellenőrzéssel, később önálló magyar honvédségi alakulatként. Az új 
rendszerben feladata nem változott, 1952-ig a Magyar Honvédség 
szerves részeként végezte addigi munkáját. Elsősorban az átvételi és 
karbantartási feladatokat látta el, amely leírva rövid, ellenben addig 
nem látott mennyiségű és idegen típusú gépkocsikkal való munkát 
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jelentett. Érdekes módon 1950-ig oly mértékben megnőtt a kezelésbe 
vett honvédségi gépkocsik száma, hogy az utolsó, 1944 nyarát idéző, 
mintegy 18 000-es aktív[!] darabszámot bőven meghaladta. 

A Magyar Néphadsereg időszakában rájöttek, a szertár anyagilag 
jövedelmező munkát tud végezni, elsősorban a selejtezéseknél és a 
javítások kapcsán, amikor a keletkező nagy mennyiségű, elsősorban 
fémanyagot „tőkévé lehetett kovácsolni”. A honvéd Gépkocsiszertár 
neve elől eltűnt először a „honvéd” megnevezés, majd 1952/53 során 
nemzeti vállalatként kiszervezték a Magyar Néphadsereg kötelékéből. 
A feladatait persze rejtett Postafiók (azaz Néphadsereg) szám alatt 
folytatta, hiszen szemtanúk ismerték a legendás „dögtemetőt” és mű-
helycsarnokokat egyaránt. Emellett pedig megemlítendő, hogy a 
Zách utcai objektum teljesen, a mátyásföldi telephely pedig részben 
ma is honvédségi terület, és a katonai szállítás, részben járműjavítás 
aktív központja. 

 
44. ábra. A szertár olajregeneráló rendszere (Fortepan 72304) 

A fortepan.hu Lissák Tivadar-féle fényképsorozatában és megma-
radt levéltári dokumentumok tanúsága szerint létszámfelettiként üze-
meltek a telephelyen egyéb, elsősorban vontatásra, illetve segély-
nyújtásra alkalmas gépjárművek is. Illetve a szertár egyik büszkesége 
volt az 1941 májusában zsákmányolt Henschel dízel-elektromos tola-
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tószolgálatos mozdonya. A képeket nézve felfedezhetünk számos 
érdekességet és sok olyan alapvető típust, amelyeket a Magyar Kirá-
lyi Honvédség rendszeresített, vagy legalábbis alkalmazott. Illetve 
maradtak fenn képek a mátyásföldi repülőtér időjárási mérőállomásá-
ról, a benzintárolóról, apró betekintést engedve a korabeli mindennapi 
munkákba, életbe.  

A M. KIR. HONVÉD GÉPKOCSISZERTÁR JOGELŐDJEI ÉS JOGUTÓDJA 

3. sz. táblázat 
1918 novemberéig cs. és kir. Autópóttár Budapest 

1918. november – 
1919. április 

honvéd Autópóttár 
Hadügyminisztérium gépkocsiosztaga (központi 
javítóműhely, kocsi- és anyagraktár) 

1919. április - 1919. 
augusztus 2. 

Magyar Vörös Hadsereg Autópótraktára és 
Autócsapatkerete 

1919. augusztus 2. - 
november 22. Autópótraktár 

1919. november 22. - 
1921. április 30. m. kir. honvéd Autópóttár 

1921. május 1. - 1922 m. kir. Honvédelmi Minisztérium autóüzeme 

1922 m. kir. liquidáló Honvédelmi Minisztérium autó-
üzeme  

1923 - 1931 m. kir. Állami Gépkocsiüzem Központi Telep Igaz-
gatósága 

1932 - 1933 m. kir. Központi javítóműhely 3. szakasza 

1933 - 1938 ősz m. kir. 1. Egyesített javítóműhely 4. szakasza 

1938 ősz - 1939 ősz m. kir. 1. Javítóműhely 4. szakasza 

1939. október 1. – 
1945. április vége m. kir. honvéd Gépkocsiszertár 

1945. május - 1946 
nyár 

Magyar Honvédelmi Minisztérium gépkocsi és 
üzemanyag osztálya és szállító alosztálya 

1946 - 1949 honvéd Gépkocsiszertár 

1949 - 1952 Gépkocsiszertár 

A történeti/hadtörténeti feldolgozás mellett fontos lehet a jövőben, 
hogy a megmaradt tárgyi emlékeket megfelelő tisztelettel és szorga-
lommal megőrizzük, a hagyományokat pedig, természetesen helyü-
kön kezelve, ápolni lehessen. 
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