
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

DOKUMENTUMOK 
A MAGYAR NÉPHADSEREG TÖRTÉNETÉHEZ 

AZ 1. HONVÉD MŰSZAKI HADOSZTÁLY 
(1945. X. 15. — 1946. VIII. 15.) 

Az újjáépítésben dolgozó katonai alakulatok a műszaki 
hadosztály megalakulása előtt. 

Az I. honvéd műszaki hadosztály magvát azok az alakula
tok képezték, amelyek 1945. I. 3-tól a front mögött Magyaror
szág, Ausztria és Csehszlovákia területén fontos vasútépítő, 
híradó-építő és hídépítő feladatokat láttak el a Vörös Hadsereg 
műszaki egységeivel együtt. Ezen csapatok katonáinak nagy 
része a fogolytáborokból önként jelentkezett a fasizmus elleni 
harcra, míg kisebb töredéke átállt a Vörös Hadsereg oldalára. 
A magyar katonai alakulatok jelentős segítséget adtak a fel
szabadító csapatok utánpótlásának biztosításához és hírrend
szerének kiépítéséhez. Ellátás és gondoskodás tekintetében tel
jesen azonos helyzetben voltak, mint a velük együtt dolgozó 
szovjet műszaki alakulatok. Közvetlen irányításukat magyar 
parancsnokok látták el s fegyelmileg is magyar szerveknek vol
tak alárendelve. Teljesítményeikkel a Vörös Hadsereg parancs
noksága igen meg volt elégedve s több alkalommal nyilatko
zott elismerően áldozatkész munkájukról. 

A későbbi műszaki hadosztály gerincét alkotó I. vasút- és 
hídépítő (véhíd.) dandárt és az I. híradó építő (hírép.) dandárt 
a Honvédelmi Minisztérium 1945. V. 15-én vette át a szovjet 
parancsnokságtól,1 de az alakulatok 1945. VI. 13-ig még a Vö
rös Hadsereg által kitűzött feladatokat oldottak meg.2 

A csapatok magyar alárendeltségbe való kerülése mindjárt 

1 H. L., H. M. ein. 1945, 45501 sz. 
2 Molnár Pá l a l tbgy . : „A dolgozó h o n v é d " . Had tö r t éne lmi Közlemények: 

1955, 3—4. sz., 268. o. 
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néhány igen súlyos probléma elé állította a Honvédelmi Mi 
nisztériumot. Mindenekelőtt meg kellett magyarázni a kato
náknak, hogy a háború végeztével miért is szükséges még to
vább szolgálniuk. A több éve katonáskodó, fronton járt, jó-
részében beteg legénység ugyanis egyre erőteljesebben kezdte 
követelni leszerelését s mielőbbi hazabocsátását. „Átadásuk 
után a Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium, a Hon
védelmi Minisztérium, és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
között egy hosszadalmas huzavona indult meg, hogy ezek to
vábbra is mint katonai alakulatok, vagy mint polgári munkás
osztagok végezzék az ország vasúti újjáépítését. Erről a huza
vonáról tudomást szereztek az alakulatok is. Az általános han
gulat és kívánság az volt, hogy testületileg szereljék le őket. 
Ez a hangulat ma is fennáll, beleértve mindazokat, akiket azóta 
behívtak" — írja a Honvédelmi Minisztérium egyik előadója 
a véhid. és a hírép. zászlóaljakról.3 

Az ország gazdasági helyzetének romlásával egyre nehe
zedett a katonák anyagi és élelmezési ellátása s mindez igen 
károsan hatott a csapatok morális állapotára. Nagymértékben 
meglazult a fegyelem s szinte napirenden voltak a szökések. 
Az 1. hírép. zlj. 1. századának 89 fő legénységből 1945. VII. 
16-án pl. 47 katona volt szökésben,4 míg a 2. század 90 embe
réből 28 távozott5 el önkényesen alakulatától. Nem túlzott t e 
hát a 2. század parancsnoka, amikor így írt jelentésében: ,,A 
fegyelem a legelképzelhetetlenebb módon alacsony színvona
lon áll. Az egység inkább egy munkavállalkozó, rosszul fizetett, 
elégedetlen kubikusok csoportját adja vissza, mint az új, demok
ratikus hadsereg első egységeit."0 „A legnagyobb baj az, hogy 
ezek az emberek a sok biztatásból és ígéretből nagyon keve
set láttak megvalósulni. Nem hisznek már senkiben és sem
miben" — jellemzi a hangulatot a 9. véhíd. zlj. parancsnoka.7 

Katasztrofálisan rossz volt a zászlóaljak ruházati és láb
beli ellátása is. íme néhány szemelvény a korabeli jelentések
ből. Az I. hírép. zlj. 1. szd. pk. írja 1945 októberében: ,,A hű
vös idők beálltával a legénység- a zubbony és nadrág nagy 
hiányát érzi. Igen gyakori a meghűléses megbetegedés."8 „A 
ruházat hiányos. Alsóruha ellátás szempontjából szükséges, 
hogy mindenkinek legalább 1 váltás fehérneműje legyen, de 
ez nem áll fenn. Kesztyűk kiutalása is esedékes. A szerszám-

3 H. L., H. M. ein. 1945, 45501 sz. 
* H. L., H. M. ein. 1945, 46862 sz. 
5 L. U. Ott. 
6 L. U. Ott. 
7 H. L., H. M. ein. 1945. 40346 sz. 
8 H. L., H. M. ein. 1945, 41787 sz. 
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készlet hiányos. Anyaghiányaink vannak." — jelenti a 2. hírép. 
zlj. 1. szd. pk. 1945. X. 21-én.9 

Ilyen volt tehát a helyzet azoknál a csapatoknál, amelyek
ből a műszaki hadosztály egységeit létre kellett hozni. A Hon
védelmi Minisztérium a meglevő alakulatokból feltöltéssel 6 
véhíd., 4 hírép. és 4 vasútbiztosító zászlóaljat hozott létre, 
amelyek új, egységes vezetés alatt a későbbiek során a mű
szaki hadosztály állományát alkották.10 

Mi tette szükségessé a műszaki hadosztály megalakítását? 

A visszavonuló fasiszta hadak nyomán üszkös romok bo
rították az országot. Nemzedékek szorgos munkáját, pótolha
tatlan kincsek sokaságát semmisítette meg a vandál őrület. 
Városaink és falvaink nagy része romokban hevert. A pusztító 
háború mérhetetlen szenvedést hozott a magyar népre. 

Alig hallgattak el azonban a fegyverek, máris megkezdő
dött az ország újjáépítése. Az MKP programjának megfelelően 
a helyreállítás legfontosabb feladatai közé tartozott az ország 
ér- és idegrendszerét jelentő vasúti és hírhálózat mielőbbi 
helyreállítása. A gyakorlat bizonyította be, hogy ezt a munkát 
a leggyorsabban és leghatékonyabban a fegyelmezett összmű-
ködést kifejtő katonai alakulatokkal lehet elvégezni. Figye
lembe kell venni azt is, hogy már voltak ilyen alakulatok, s 
ezek tapasztalatokkal is rendelkeztek a hasonló jellegű mun
kák végzésénél s ha hiányosan is, de a feladatok megoldásához 
szükséges felszereléssel is el voltak látva. 

A megfelelő polgári dolgozók hiányában sok esetben szinte 
lehetetlen lett volna másként megoldani a lakott területektől 
távol eső újjáépítési feladatok munkaerő-ellátását. A nagyfokú 
szervezést igénylő fontos híd- és vasútszerelési munkákat nem 
is lehetett teljesen a bizonytalan munkaerő-piac kínálatára fel
építeni, különösen olyan esetben, amikor a munkás csupán hit
vány papírpénzt kapott fáradságáért. Előfordult pl. az is, hogy 
az egyik híd építésénél a polgári dolgozók semmivel sem tö
rődve tömegesen szüntették be a munkát, s a katonai alaku
latokra hárult az értékes felszerelés megmentése és biztosítása. 
Ezenkívül egyes építkezésekhez nagyobb számú szakemberre 
(pl. ácsra, vasbetonszerelőre stb.) volt szükség, s ezeket az ak
kori viszonyok között legcélszerűbben katonai keretek között 
lehetett biztosítani. 

9 H. L., H. M. ein. 1945. 44302 sz. 10 A mü. ho. megalakítása előtti magyar műszaki alakulatok szervezésére 
lásd: Az 1. műszaki ho. pság és Műszaki Vezetési Törzs iratai 1945—46. 12 csomó. 
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Az élelem nélküli főváros számára szinte katasztrofális 
lehetett volna, ha pl. a téli hófúvások elzárták volna az ország 
élelemben gazdagabb területeitől. Ilyen esetre számítva is szük
ség volt egy könnyen mozgatható, bárhová szállítható és be
vethető munkáshadseregre. Nagy gondot okozott az ország ve
zetőinek az is, hogy a téli jégzajlás előtt nem tudták eltávolí
tan i a folyókban fekvő hídroncsokat s így 1946 tavaszára árvíz
veszélyre volt kilátás. Ez a fenyegető körülmény is szüksé
gessé tette olyan alakulatok fenntartását, amelyeket az ország 
minden részén alkalmazni lehetett. 

Az újjáépítéssel kapcsolatban voltak azonban olyan prob
lémák is, amelyeket csakis a honvédség oldhatott meg. Az or
szág akna- és lőszermentesítése tűzszerészi ismereteket, kato
nai fegyelmet, bátorságot és önfeláldozást követelt. A fonto-
sabb objektumok és vasúti szállítmányok fegyveres őrzése is 
megkívánta bizonyos honvédségi alakulatok további fenntar
tását. 

Mindenképpen helyes volt tehát a Közlekedésügyi Minisz
tér ium azon döntése, hogy állást foglalt a katonai műszaki ala
kulatok fenntartása «nellett. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az 
egységek leszerelése esetén a szétszóródó emberek jóval kisebb 
mértékben segítették volna elő az ország újjáépítését, mint 
ahogyan ezt valójában tették. 

A műszaki hadosztály szervezése. 

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság 1945. X. 25-én hozott 
döntést a Honvédelmi Minisztériumnak a műszaki hadosztály 
felállítására tett javaslatáról. A SZEB. közölte, hogy „a vasúti 
hadosztály — még így nevezték — megalakítható, illetve fel
tölthető. A pótlás behívás útján biztosítható." — írja a Hon
védelmi Minisztérium egyik tisztje.11 

A tervek szerint a meglevő 10 véhíd. zlj.-ból 6 zlj.-t, az 
5 hírép. zlj.-ból 4 zlj.-t s a 2. vasútbiztosító (vbizt.) zlj.-ból fel
töltéssel 4 vbizt. zlj.-t, azaz egy ezredet kellett alakítani. Egy 
1945. IX. 13-i adat szerint 7359 főre12 irányozták elő a ho. lét
számát, de a végleges és jóváhagyott szervezés 10 352-es lét
számban szabta meg a személyi állományt.13 

A szervezés szerint az alakulatok emberanyaga részletei
ben a következőképpen oszlott meg: 

H H. L., H. M. ein. 1945, 38320 sz. 
12 L. U. ott. 
13 Molnár vörgy. egy másik helyen 10370 főről beszél. L. az l. műszaki ho. 

pság és Műszaki Vezetési Törzs iratai 1945—1946. 12 csomó. 
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A 4 vasútbiztosító zlj. kapott egyenkint 740 főt 
A 6 vasútépítő zlj. kapott egyenkint 800 főt 
A 4 hírép. zlj. kapott egyenkint 600 főt, míg 

a többi létszám a ho. pság. és a vbizt. ezred parancsnokság kö
zött oszlott volna meg.14 

Az alakulatok ezt a szervezési táblázat szerinti feltöltésü
ket azonban valójában sohasem érték el. 

A mű. ho. egységeinek elhelyezését a H. M. a következő 
városokban tervezte.15 

véhíd. 
véhíd. 
véhíd. 
véhíd. 
véhíd. 
véhíd. 

zlj. Budapest, 
zlj. Győr, 
zlj. Gödöllő, 
zlj. Debrecen, 
zlj. Budapest, 
zlj. Budapest, 

hírép. 
hírép. 
hírép. 
hírép. 
vbizt. 
vbizt. 
vbizt. 
vbizt. 

zlj. 
zlj. 
zlj. 
zlj. 
zlj. 
zlj. 
zlj-
zlj. 

Budapest, 
Debrecen, 
Kaposvár, 
Szombathely, 
Budapest, 
Szeged, 
Szombathely, 
Miskolc. 

A műszaki hadosztály parancsnoksága és a véhíd. ezred 
pság. Budapesten volt. 

Nagyjából a fenti intézkedéseket rögzítette a H. M. 38 320 
ein. szerv. — 1945. sz. utasítása, amelyik 1945. X. 15-től elren
delte a műszaki hadosztály megalakítását, a következő had
renddel. *(1. sz. ábra.) 

Általában a megszűnő alakulatok parancsnokságai állítot
ták fel az új egységeket, csupán a debreceni, kaposvári, szom
bathelyi hírép. zászlóaljakat és a budapesti I. véhíd. zlj-t kel
lett behívás útján megszervezni.16 

Az 1. budapesti véhíd. zlj. új szervezés szerinti feltöltése 
a fővárosi hídépítések meggyorsítása érdekében Vorosilov 
marsall, a SZEB. elnökének utasítása szerint már október e le
jén megkezdődött, hogy a századok október 15-ig már teljes 
állományukat elérjék.17 

A szervezési rendelet intézkedett a már régen szolgáló 
katonák leszereltetésére, s a szükséges utánpótlás biztosítására. 
Az alakulatok feltöltésének nehéz munkáját a katonai kerü
leti parancsnokságok végezték. Az egyes csapatrészek felállí
tására a H. M. rendkívül rövid határidőt adott, legtöbbjüknek 
1945. X. 31-ig ismét működőképesnek kellett lennie. 

14 H. L., H. M. ein. 1945, 38320 sz. 
15 L. u Ott. 
16 L. u. ott. 
17 H. L., H. M. ein. 1945, 38318 sz. 
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A szervezési rendelet kiadásával egyidejűleg a különböző 
lapokban felhívás látott-napvilágot, amelyik a műszaki hadosz
tályhoz történő önkéntes jelentkezésre szólította fel a lakos
ságot. A H. M. is kérte a hivatásos állomány műszaki képzett
ségű tagjait, hogy az új ho-nál vállaljanak szolgálatot.18 

1945. X. 22-én a SZEB. utasítására megkezdődött a hon
védség átszervezése és nagyarányú létszámcsökkentése. A H. M. 
minden előzőleg kiadott szervezést érvénytelenített, kivéve 
e rendelkezés alól a műszaki hadosztályt. À SZEB. rendelke
zése nyomán több apróbb alakulatnak be kellett olvadnia a mű. 
ho. állományába.19 Ide került pl. az 1945. X. 3-án a 38 313. ein. 
1945. sz. rendelettel életrehívott „hídépítő munkás század" is, 
amelyet az 5. véhíd. zlj. vett állományába.20 Átvette a műszaki 
hadosztály a kerületi parancsnokságok aknakutató járőreit és 
szakaszait is. 

A műszaki hadosztály alárendeltségébe utalták a hadiha
jós laktanyában levő gépkocsijavító műhelyt és a Műszaki 
Szertárban polgári vállalkozásként dolgozó ún. „Major"-féle 
üzemet is. A két gépkocsijavító műhelynek az volt a feladata, 
hogy a csapatok által összegyűjtött roncsanyagból ismét üzem
képes gépjárműveket állítson össze. „Mindkét műhely jelenleg 
az 1. mű. ho. pság. motor, illetve gépkocsi helyzetének javítá
sára van beállítva" — olvashatjuk az egyik iratban.21 

A mű. ho. alakulatai azonban különböző okok következté
ben igen lassan töltődtek fel. A ho. parancsnoka, Molnár Pál 
vezérőrnagy 1945. XI. 8-án még azt jelentette, hogy a vasút
biztosító és vasútépítő alakulatok a szükséges állomány 50 szá
zalékával, míg a híradó építők csupán 30%-ával rendelkez
nek.22 Különösen az 1. honvéd kerület adott kevés utánpótlást, 
mondván, hogy az előző behívások teljesen kimerítették a ren
delkezésére álló személyi állományt. 

A műszaki hadosztály már 1946 január végén kérte a 
H. M.-et, hogy az 1. és a 6. hadosztály műszaki jellegű alakulatait 
rendeljék alája, s ezzel még j óbban kapcsolják be őket az újjá
építés munkálataiba. „A műszaki és szállítási osztály kéri a 
Közlekedésügyi Minisztériumot, hogy a SZEB-nél szorgal
mazza a H. M.-nek ama javaslatát, hogy az 1. és 6. ho. műszaki 
csapatait a mű. ho.-nak rendeljék alá és ezzel területileg is sza
baddá tegyük ezeket a csapatokat az elsőrendű országos újjá-

18 H. L., H. M . ein. 1945, 38320 sz. 
19 H. L., H. M . ein. 1945, 44235 sz. 
20 H. L., H. M . ein. 1945, 44659 SZ. 
21 H. L., H. M . ein. 1946, 1130 és 4324 sz. 
22 H. L., H. M . ein. 1945, 44678 sz. 
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építési munkákra való bevetésre" — olvashatjuk a H. M. egyik 
f elter j esztésében.23 

Ez ellen csupán a H. M. szervezési osztályának voltak el
lenvetései. Azzal érveltek, hogy egy ilyen alárendeltség nem 
kívánatos, mert „megbomlik a hadosztályok szervezete", s az 
átadott alakulatok „mostoha gyermekek" lesznek stb. Ehelyett 
azt javasolták, hogy az 1. és 6. ho. mű. alakulatai máradjanak 
addig alárendeltségükben, s a mű. ho. csupán feladatokat ad
jon számukra.24 A vitát végül is a H. M. katonai osztálya dön
tötte el, mondván, hogy „a honvédség műszaki erőinek egysé
ges tervszerű felhasználása egységes alárendeltséget kíván"25 

s elrendelte, hogy a hadrend megbontása nélkül a 2 utász zlj-t 
csapatrendileg ideiglenes jelleggel anyagi területen és az alkal
mazás szempontjából rendeljék alá a műszaki hadosztálynak. 
1946. III. 13-án a H. M. ilyen értelmű kérelemmel fordult a 
SZEB-hez, s az egyetértő válasz után a 10907. ein. 1946. sz. 
rendeletével 1946. III. 26-i hatállyal el is rendelte az említett 
műszaki alakulatok átadását. Ugyancsak átadták a gyaloghad
osztályok árkász szakaszait is, amelyeket egy árkász századba 
vontak össze, s így ezek képezték az átadásra kerülő utász 
zlj-k 3-ik századait.26 

Hasonló vita zajlott le a Hadihajós Osztály alkalmazása kö
rül is. Ez az alakulat a szovjet Duna-flottilla parancsnokság ja
vaslatára szintén bekapcsolódott az újjáépítésbe s a Margit-híd 
roncskiemelését végző Csonka cég munkálatait segítette. A mű
szaki hadosztály kérte, hogy a hasonló munkát végző hadihajó
sokat szintén rendeljék alája, de a szervezési osztály ismét ez 
ellen foglalt állást azzal, hogy kár lenne megszüntetni egy ön
álló alakulatot, s helyette inkább a mű. ho. mielőbbi feltöltését 
javasolta. A szervezési osztály csupán az anyagi, vezetési szem
pontból történő alárendelést tartotta megengedhetőnek. Az 
említett 10907. sz. rendelet azonban 1946. IV. 1-i hatállyal a 
Hadihajós Osztályt is a műszaki hadosztály alárendeltségébe 
utal ta." 

Ezek a változások nem lettek volna ilyen könnyen meg
valósíthatók, ha nem került volna sor a honvédség újabb nagy
arányú átszervezésére. A Honvédelmi Miniszter utasítása28 

1946. I. 18-án közölte a csapatokkal, hogy III. 1-től új ál lo
mányra térnek át, de ,,a mű. ho.-nál tekintettél igen fontos és 
r 

23 H. L., H. M . ein. 1946, 4324 sz. 
24 H. L,., H. M . ein. 1946, 5333 SZ. 
25 H. L., H. M . ein. 1946, 5333 sz. 
26 H. L., H. M . ein. 1945, 10907 sz. 
27 H . L., H. M . ein. 1946, 1154 sz. 
28 H. L., H. M . ein. 1946, 2571 SZ. 
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közérdekű feladataira, semminemű változást" nem eszközöl
nek. Jellemző a műszaki hadosztálynak az újjáépítésben betöl
tött fontos szerepére, hogy a Gazdasági Főtanács ismét jóvá
hagyta a mű. ho. 10 352 fős létszámát, miközben ismét csök
kentette a fegyveres erők állományát.29 Ezzel egyidejűleg ha
tározta el a H. M., hogy a határőrség anyagi igényeinek teljes 
kielégítése után legkésőbb VI. l-ig gondoskodni fognak a mű. 
ho. anyagi szükségleteinek legalább 75%-ban történő kielégí
téséről is.30 

A műszaki hadosztály munkájának hatékonyságát igen ne
hezítette az a tényező, hogy létszáma nem érte el a szervezet
szerű állományt, s a meglevő emberanyagának jó része sem 
volt alkalmas a megerőltető szolgálat ellátására. 1946. III. 13-án 
ezért a H. M. javaslatai fordult a SZEB-hez,31 melyben kérte 
a mű. ho.-nál szolgáló 1910—1922 évfolyambeli legénység le
szerelésének engedélyezését s a 4837 távozó helyett, 1924 év-
folyambeliek behívását. Javasolták a még szolgáló 1922—23 
korosztályok embereinek IX. 30-ig történő kicserélését is. A 
mű. ho. indítványozta azt is, hogy a rendelkezésre álló ruhának 
és felszerelésnek megfelelően a kerületi parancsnokságok to
vábbi behívásokat is foganatosítsanak, hogy a hadosztály mi
előbb elérje szervezetszerű állományát.32 

Ennek megvalósítására azonban már nem került sor, mert 
az illetékes szervek elhatározták a mű. ho. állományának je
lentős csökkentését. ,,A G. F. az ország súlyos gazdasági hely
zetére való tekintettel a honvédség nagyobb arányú csökken
tését követeli. E követelések megvalósítása érdekében a közle
kedésügyi miniszter azt javasolja a H. M. úrnak, hogy a mű. 
hadosztály szervezését és állományát a 4 hírép. zlj-nak, vala
mint 3 véhíd. zlj-nak megszüntetésével és a mű. ho. parancs
nokságának azzal arányos csökkentésével apassza. A H. M. úr 
a közlekedésügyi miniszter javaslatát magáévá téve — a SZEB 
előzetes hozzájárulásával — a mű. ho. szervezetét és állományát 
csökkentő átszervezését elrendelte." — olvashatjuk a H. M. 
1945. III. 29-i keletű előterjesztésében.33 

A H. M. 11178/eln. szerv. 1946. sz. rendelete intézkedett a 
véhíd. zlj-ak átszervezésére (L. 2. sz. ábra), az idősebb évfolya
mok leszerelésére és megszabta a mű. ho. új hadrendjét is (L. 
3. sz. ábra). A hadosztály új létszámát 5045 főben állapították 
meg. Ez a szám alig tér el a mű. ho. által 1946. III. 28-án java-

29 A G. F. a honvédség teljes létszámát 26463 főben szabta meg. 
30 H. L., H. M. ein. 1946, 6465 SZ. 
31 H. L., H. M. ein. 1946, 8913 SZ. 
32 H. L., H. M. ein. 1946, 8913 sz. 
33 H. L., H. M. ein. 1946, 10036 sz. 
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r  
solt 5042-es létszámtól. Ezzel az intézkedéssel a mű. ho.-nak 
lehetősége nyílt jelentős mennyiségű öreg, fáradt, háborúviselt 
legénység leszerelésére. 

Az átszervezés végrehajtása után a H. M. azzal a javaslat
tal fordult a SZEB-hez, hogy az 5000 főre lecsökkent műszaki 

A véhid. zászlóaljak átszervezése. 
(2. sz. ábra) 

alakulatok irányítását ne a ho. parancsnokság, hanem a Mű
szaki Vezetési Törzs elnevezésű új szerv lássa el. Még nem tör
tént döntés a javaslat ügyében, amikor a SZEB 1946. V. 22-én 
közölte a H. M.-mel, hogy döntése értelmében a mű. ho. pa
rancsnokságot 1946. VI. 15-tel fel kell számolni, s intézkedni 
kell, hogy a megmaradó 3 véhíd. zlj. is 1946. X. l-ig megszün
tethesse tevékenységét. A határozat után a H. M. megismételte 
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kérését a SZEB-hez egy a mű. ho. maradék alakulatainak i rá 
nyítására szolgáló központi szerv további fenntartása érdeké
ben. Az indokolás a következőképpen hangzott: ,,Az újjáépítési 
munkálatoknál elismerten eredményesen közreműködő műszaki 

Az 1. honvéd mű. ho. hadrendje, 1946. IV. 1—1946. VIII. 15. 
(3. sz. ábra) 

alakulataink további egységes vezetése érdekében szükség 
volna a megfelelően csökkentett műszaki hadosztály parancs
nokságnak mint ideiglenes alakulatnak további fenntartására, 
legalábbis addig, amíg a véhíd. zlj-k is foglalkoztatva vannak." 
Hasonló kéréssel fordult a SZEB-hez a Közlekedésügyi Mi
nisztérium is.34 

1946. V. 11-én a SZEB- közölte a H. M.-mel, hogy elfo-
3<» H. L., H. M. ein. 1946, 18325 SZ. 
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gadta a javaslatot, mely szerint ,,a mű. ho. pság. a V. 22-i dön
téssel ellentétben csökkentett állománnyal „Műszaki Vezetési 
Törzs" elnevezéssel 1946. IX. 15-ig folytathassa működését."35 

A H. M. ezután 38 fővel csökkentette a hadosztály parancsnok
ságot s a műszaki hadosztály alakulatait 1946. VI. 15-től a Mű
szaki Vezetési Törzs alá rendelte, amely — mint a részére k i 
adott utasítás mondja — „megalakulása után teljes egészében 
átveszi a műszaki hadosztályparancsnokság addigi feladatait és 
hatáskörét."36 

A műszaki hadosztály dolgos állománya tehát továbbra is 
változatlan maradt, csupán a vezető szerv elnevezése változott 
meg. 1946. VIII. 15-ig nem is történt lényegesebb változás a 
hadosztály szervezésében, így tehát a Műszaki Vezetési Törzs 
augusztus 15-ig terjedő tevékenységét is bátran a műszaki had
osztály történetéhez sorolhatjuk. 

Ekkor már csupán néhány hónap választott el bennünket 
a gazdasági stabilizációtól. A beavatottak számára nem volt 
titok, hogy az ország gazdasági szanálásával elkerülhetetlenül 
együtt fog járni a honvédség bizonyos mérvű csökkentése is, 
s ez előreláthatólag a műszaki hadosztályt is érinteni fogja. 
Kuthy altábornagy, a honvédség felügyelője, 1946 júniusában 
már a következő feljegyzést írta a mű. ho. helyzetjelentésére. 
„Kétségtelen, hogy a műszaki alakulatok dicséretes és példa
adó munkát végeztek és végeznek. További sorsuk felől a G. F. 
közlése alapján a VII. 10-én tartandó megbeszélés fog terveket 
alkotni. Ha fennmaradnak, anyagi vonatkozásban alá kell őket 
támasztani. Téli élelmiszerkészleteikről gondoskodni kell.37 

A Honvédelmi Minisztériumban 194"ö. VII. 24-én tartott 
szervezési értekezleten már nyilvánvaló volt, hogy sor fog ke
rülni a honvédség állományának 11 000 főre történő csökkenté
sére. Ezt a létszámot a H. M. a minisztérium, a határőrség, a t e 
rületi parancsnokságok és az anyagi szolgálat emberei részére 
akarta fenntartani. Nyilvánvaló volt tehát, hogy a meghagyott 
mennyiségbe nem férnek bele a véhíd. és vbizt. zászlóaljak ala
kulatai. A Közlekedésügyi Minisztérium azonban ragaszkodott 
kisebb mennyiségű véhíd. és vbizt. egység további fenntartásá
hoz. A H. M. szívesen fogadott volna egy olyan megoldást is, 
hogy a meghagyásra kerülő alakulatok ne számítsanak bele a 
honvédség fegyveres állományába, s továbbra is tartsák fenn 
őket. A megbeszélések során a Közlekedésügyi Minisztérium 
hajlandónak mutatkozott tárgyalni 4000 főnyi katonaság költsé-

35 H. L., H. M . ein. 1946, 18325 SZ. 
36 H. L., H. M . ein. 1946, 18325 sz. 
37 H. L., H. M . ein. 1946, 20728 SZ. 
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geinek teljes vagy részleges átvételéről. A H. M. azt kérte a 
K. M.-tól, hogy a 452 főt kitevő tiszti és tiszthelyettesi állomány 
költségeit is vállalja magára, de felhatalmazta a tárgyalásokat 
vezető Tömösi Ferenc ezredest, hogy az említett kérelem eluta
sítása esetén is fogadják el a Közlekedésügyi Minisztérium ja
vaslatát. Az alakulatok fenntartása a tiszti fizetésekkel együtt 
havonta 3 352 560 forinttal terhelte volna meg a K. M. költ
ségvetését.38 

Az 1946. július 30-án tartott értekezleten megállapodás is 
történt, mely szerint a K. M. 1200 főnyi honvéd és megfelelő 
mennyiségű tiszt költségeinek viselését vállalta. A Közlekedés
ügyi Minisztérium ígéretet tett, hogy 900 fő dolgozó honvéd 
után — havonta 25 munkanappal számolva — havi 405 000 fo
rintnyi öszeget fog fizetni. Ebből a pénzből a H. M. 1860 forint 
hiányával fedezni tudta a tiszti és legénységi állomány minden 
kiadását. 

A megegyezés után a H. M. kiadta a 2671 ein. és a 23122 
ein. szerv. 1946. sz. rendeleteit a műszaki hadosztály átszerve
zésére. Leszerelték az 1924-es korosztályon felülieket, s a 
sorlegénységnél is jobban figyelembe vették a szociális és 
egészségügyi szempontokat. Megszüntették a 3 véhíd. és a 2 
utász zlj-t, s az 5 egységből 3 új 390 fős utász alakulatot és egy 
60 fős utász tanosztályt hoztak létre. A vasútbiztosító ezredből 
egy 750 főből álló vbizt. zlj-t létesítettek, amelyik azonban 
1946. VIII. 15-től a határőrség alárendeltségébe került. A fo
lyamőr osztály továbbra is régi szervezés szerinti helyén ma
radt. Létrehoztak egy személygyűjtő és irányító alosztályt is, 
amelyik azonban csupán 1946 végéig folytatta tevékenységét. 
Az 1. és 6. ho.-ok utász alakulatait végérvényesen törölték a 
hadosztályok hadrendjéből, s a leépítések után megmaradó sze
mélyzetét véglegesen beosztották a Műszaki Vezetési Törzs ál
lományába. A parancsnokságon az induláskor meglevő 170 fő 
helyett ezután már csak 44 ember teljesített szolgálatot."'* 

Az új alakulatok létrehozásával megszűnt tehát az 1. honv. 
műszaki hadosztály, amelyik az ország újjáépítésében való t e 
vékeny részvételével soha nem feledhetően beírta nevét a fia
tal magyar demokrácia történetébe. 

A műszaki hadosztály vezetése. 
Minden túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy a Honvédelmi 

Minisztériumnak a műszaki hadosztállyal kapcsolatos személyi 
politikája már valósággal a szabotálás határát súrolta. Nem já-

38 H. L., H. M. ein. 1946, 20132 sz. 
39 H. L., H. M. ein. 1946, 24136 sz. 
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r u n k messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a H. M.-be b e 
telepedett népellenes tisztikar valamilyen horthysta ízű „mun
kaszolgálatos" szemléletből kiindulva, alig tett különbséget az 
újjáépítésen éhezve-fázva dolgozó honvédek és az egykor álta
luk lenézett és megvetett „lapátos hadsereg" között. De milyen 
megértést is várhat tunk azoktól a tisztektől, akiket egész éle
tükön át a munka és dolgozó ember megvetésére neveltek? Fo
galmaik szerint a dolgos élet nem volt összeegyeztethető a tiszti 
állás becsületével, s mi sem állt tőlük távolabb, mint a nem 
militáris értelmű katonai szolgálat. 

Ilyen körülmények között megérthetjük, hogy nagy részük 
vonakodott a mű. hadosztályhoz történő beosztástól, vagy eset
leg csupán azt várta tőle, hogy az igazoláson átesve ismét ka
tonai feladatokat kaphat. 

A H . M. — mint említettük — a legénységi állományú 
egyének pótlását a kerületi parancsnokságokra bízta, de a tiszti 
•és tiszthelyettesi állások betöltésének jogát a maga részére tar 
totta fenn. Az átszervezések során felszabaduló tiszti állomány
ból adtak is át bizonyos mennyiséget a mű. ho.-hoz, de az ko
rántsem fedezte a szükségleteket.40 A kinevezéseket akadályozta 
az a helytelen szemlélet is, mely szerint a parancsnoki helye
ket mindenáron és kizárólag műszaki képzettségű tisztekkel 
akarták betölteni, pedig a honvédség nem rendelkezett az ehhez 
szükséges emberanyaggal. Az égető tiszti hiány pótlására el
rendelték, hogy az igazoló bizottságok „mindenki mást meg
előzve" vegyék elő az igazolási eljárás alá kerülő műszaki kép
zettségű tisztek ügyét, s az eljárás lefolytatása után nyomban 
adják át őket a műszaki hadosztálynak.41 Ez az intézkedés nem 
hozta meg a kívánt eredményt, ezért 1945. X. 22-én megenged
ték, hogy a tisztek szakképzettségre való tekintet nélkül,42 sőt 
később már az igazolási eljárás lefolytatása nélkül is beoszt
hatok voltak a műszaki ho.-hoz. Megkezdődött tehát az igazo
lás nélküli nyugatos tisztek beáramlása a véhíd., hírép., és 
vbizt. zászlóaljakhoz.43 Ezek után nem is csodálhatjuk, hogy a 
H. M. még olyan tiszteket is beosztott a ho.-hoz, mint Jaross 
Nándor őrgy-t, akit nem tiszta múltja miatt az igazoló bizott
ság elmarasztalt és 3 évre kizárt az előléptetésből, vagy Hódi 
Dezső őrnagyot, akit fasiszta múltja miatt ért hasonló büntetés. 

Késve került sor a hadosztályparancsnok kinevezésére is. 
4" A mü. ho.-hoz történő tiszti beosztásokra 1. pl. H. L., H. M. ein. 1945, 

'43670, 43675, 44054, 44094, 44173 sz. i r a toka t . 
•*! H. L., H. M. ein. 1945, 41224 sz. 
« H. L., H. M. ein. 1945, 44235 sz. 
43 1946 februárjában 101 nyugatos, zömükben fasiszta érzelmű tisztet távo

lítottak el a műszaki hadosztályból. 
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Molnár Pál vezérőrnagj^ot, ezt a derék demokratikusan gondol
kodó tábornokot a SZEB. és a Közlekedésügyi Minisztérium 
kérésére a H. M. csak 1945. X. 25-én tette a mű. ho. élére.44 

Molnár Pál első ténykedései közé tartozott, hogy harcot 
kezdjen a szükséges parancsnoki keret biztosításáért. A H. M.-
ben 1945. XI. 8-án tartott értekezleten elmondotta, hogy a ho. 
felállítását és hatékony alkalmazását nagyban nehezíti a szük
séges tisztek hiánya. Példaként megemlítette, hogy bár az 1/3. 
és 1/4. zászlóaljak emberanyaga megvan, hiányzik a két pa
rancsnok és a szükséges tiszti állomány. Kérte a H. M.-et, hogy 
a mü. ho.-nak ezt a súlyos problémát mielőbb segítsen meg
oldani. 

Még az a sajnálatos eset is előfordult, hogy a mű. ho. a ke
rületi parancsnokságok önzetlenül felkínált segítségét sem ve
hette igénybe, mert az általa alkalmazásra kerülő tisztek be
osztásának joga ki volt véve a kezéből. „A felesleges hivatásos 
személyeket elsősorban a műszaki ho. alakulataihoz kellene 
átadni, de a mű. hop. nem tud hivatásos személyeket felvenni, 
mert feltöltésére állítólag a H. M. közvetlenül intézkedett" — 
írja a 2. katonai kerület az 1945. XI. havi helyzetjelentésében.41" 

A már ismertetett okok következtében a tisztikar részéről 
is nagyfokú ellenállás volt tapasztalható a mű. ho.-hoz történő 
beosztással szemben. Sokan különböző okokra hivatkozva nem 
foglalták el állásukat, mások alakulataik és befolyásos szemé
lyek pártfogását vették igénybe, csakhogy megszabaduljanak a 
lenézett „munkaszolgálatos!" beosztás elől. Igen csekély volt 
csupán azon tisztek száma, akik felismerték a hadosztálynak az 
újjáépítésben betöltött fontos szerepét és önzetlenül is hajlan
dók voltak a sok kényelmetlenséggel és fáradsággal járó szol
gálat teljesítésére. 

1946. I. 5-én a mű. ho. még mindig 36 főnyi tiszt hiányt 
jelentett, s közölte, hogy a „rendeletben megjelent tisztek még 
mindig nem vonultak be az alakulataikhoz".46 Egyidejűleg azt 
is javasolta, hogy az új helyüket el nem foglalókat sürgősen 
helyezzék létszámon felüli állományba. Noha a H. M. ilyen 
rendeletet ki is adott,47 1946. I. 14-én még mindig megvolt a 
38 főnyi hiány. A helyzet ezután sem javult, mert alig egy hó
nappal később már 63-ra emelkedett a be nem töltött helyek 
száma. A H. M. elfeledkezett például megfelelő képzettségű 
gazdászati tisztek beállításáról s tétlenül nézte, hogy a csapatok 

« H. L., H. M. ein. 1945, 41498 SZ. 
45 H. L., H. M . ein. 1945, 43627 SZ. 
46 H. L., H. M. ein. 1946, 1702 sz. 
47 H. L., H. M. ein. 1946, 1546 sz. 

300 



szakértelem nélkül hogyan próbálnak megbirkózni az élelem 
és anyagi ellátás azidőben különösen nehéz feladataival.470 

A beosztásukat elfoglaló tisztek egy részének munkájában 
sem volt sok köszönet. Egyesek rövidesen beteget jelentettek, 
míg mások olyan hanyagul látták el kötelességeiket, hogy fel 
kellett függeszteni őket beosztásukból. „Egyes tisztek csak il
letményeiket veszik fel a kincstárból, de az államnak semmi 
hasznot sem hajtanak" — jelentette a mü. ho. 1946. április 1-én 
a H. M.-nek.48 

A hadosztály parancsnoka úgy próbált segíteni az égető 
tiszthiányon, hogy rátermett tiszthelyetteseket osztott be pa
rancsnoki munkára, akik többnyire remekül el is látták felada
tukat . Mi sem jellemzőbb a H. M. gáncsoskodására, minthogy 
élesen szembefordultak ezzel a megoldással, mondván, hogy 
így az alakulatok jóval túllépik a részükre szervezetileg enge
délyezett tiszthelyettesi létszámot.49 Mindezek ellenére a had
osztálynál igen sok tiszthelyettes maradt tiszti beosztásban, sőt 
egyes területeken — így nevelőtiszti helyeken is — zömükben 
ők látták el a szolgálatot. Az is érdekes, hogy mikor 1946 má
jusában a hadosztály 8—10 kiváló tiszthelyettes tiszti előlépte
tésére tett javaslatot, felterjesztésére a H. M.-től még csak vá
laszt sem kapott.50 

Szólnunk kell viszont azokról a tisztekről is, akik rongyos 
katonáikkal együtt sokszor csak egy tányér leves fizetésért 
mindvégig becsületesen helytálltak s önfeláldozóan teljesítették 
kötelességüket a legnehezebb körülmények között is. 

A műszaki hadosztály legénységi állományának biztosítása. 

A háború befejezése után a demokratikus hadsereg részére 
foganatosított behívások csaknem kivétel nélkül igen nehéz 
körülmények között zajlottak le. A megfelelő korosztályok ka
tonai szolgálatra alkalmas tagjait megtizedelte a háború és so
kan voltak még hadifogságban is. Nagy volt a rokkantak, beté
tek és sebesültek száma, s az általánosan rossz egészségügyi és 
élelmezési viszonyok tovább rontották a felhasználható hánya
dot. Az objektív körülményeken kívül figyelembe kell vennünk 
azt a tényezőt is, hogy az emberek nagy része az öt háborús év 
után torkig volt a katonaélettel és nem szívesen öltötte fel is
mét az egyenruhát. Előre látható volt tehát, hogy a műszaki 
hadosztály feltöltése is igen sok problémát fog okozni. 

47/a H. L., H. M . ein. 1946, 12004 sz. 
48 H. L., H. M . ein. 1946, 12004 sz. 
49 H. L,., H. M . ein. 1946, 8383 SZ. 
50 H. L., H. M . ein. 1946, 15529 SZ. 
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A H. M. először önkéntes jelentkezéssel vélte a kérdést 
megoldani s ezért 1945. X. 12-én és 17-én a rádiónak, az összes 
budapesti és vidéki lapoknak megküldték azt a felhívást,, 
amelyben a honvédelmi miniszter a mű. ho.-hoz történő önkén
tes jelentkezésre szólította fel az állampolgárokat.51 Ezzel egy
idejűleg parancsnok mentek ki a honvéd kerületekhez a behí
vások előkészítésére. A kiadott utasítás52 hangsúlyozta, hogy 
nem elegendő számú önkéntes jelntkezése esetén főleg az ács, 
asztalos, bognár, faesztergályos, gépkocsiszerelő, vasmunkás, 
elektrotechnikus, műszerész, hegesztő stb. szakmákból és főleg 
utász, hidász, vasútépítő, árkász, és a híradó fegyvernemhez 
tartozókból kell biztosítani a véhíd. és hírép. alakulatok szük
séges emberanyagát. A vbizt. alakulatokhoz más fegyverne
mekből is elfogadhattak jelentkezéseket, ha az illetők a „vasút
őrző és vonatkísérő szolgálatra hajlamot éreztek" és megfelelő 
„erkölcsi szilárdsággal" rendelkeztek az ellátandó feladathoz.53 

A kiadott utasítás54 tilalmazta a meghagyási igazolvánnyal 
rendelkező bányászok, szakmunkások, a MÁV és posta alkal-, 
mazottak behívását s hangsúlyozta, hogy „a behívásokkal az 
egyes országrészek és társadalmi osztályok a lehetőség szerint 
egyenlő mértékben vetessenek igénybe". Mint látni fogjuk, a 
rendelkezésnek ez a része alaposan visszájára fordult a vidéki 
behívási központok gyakorlatában. 

A kiadott rendelkezés a fasisztákkal kapcsolatban is tar ta l 
mazott intézkedést. „Volt csendőröknek, volksbundistáknak, és 
mindazoknak, akik fasiszta múltjuk miatt a demokratikus had
seregben való szolgálati jogukat elvesztették, önként jelentke
zése nem fogadható el és ezeket a lehetőség szerint a behívás
nál is mellőzni kell" — hangzott a H. M. utasítása. Ez az erköl
csileg helyes célkitűzés azt eredményezte, hogy éppen azok a 
rétegek maradtak ki az újjáépítés nehéz munkájából, akiket 
legtöbb felelősség terhelt az ország pusztulásáért. A fasiszták 
foglalkoztatása belügyi vonalon sem nyert kellő megoldást, így 
tehát ezek a személyek „büntetésből" tovább folytathatták a jól 
jövedelmező feketézést, sibolást, míg a bevonulók és főleg csa
ládjaik, sokkal de sokkal rosszabb körülmények közé kerültek, 
mint azelőtt voltak. 

A műszaki hadosztály feltöltésére közvetlenül az 1945-ös 
őszi választások előtt került sor. Már előre látható volt, hogy a 
sok ezres embertömegek megmozgatása közvetlenül a válasz

éi H. L., H. M. ein. 1945, 40312 SZ. 
52 H. L., H. M. ein. 1945, 38320 sz. 
53 H. L., H. M. ein. 1945, 38320 sz. 
54 H. L., H. M. ein. 1945, 38326 sz. A behívások e lhalasztása mellett foglalt 

á l lást a 2. honvéd kerü le t is . L : H. L., H. M. ein. 1945, 43627 sz. 

302 



tások előestéjén minden körülmények között károsan meg 
fogja zavarni az első demokratikus szavazást. A H. M. javasolta, 
hogy a műszaki ho. feltöltését halasszák el XI. 4-e utánra, de 
a Közlekedésügyi Minisztérium ragaszkodott a behívások mi 
előbbi megkezdéséhez, hogy az alakulatok még a tél beállta 
előtt rendelkezésre álljanak. „Az osztály a mű. ho. felállítására 
vonatkozó rendeletet az újjáépítés fontosságát szem előtt tar tva 
a Közlekedésügyi Minisztérium érdekeinek megfelelően az 
azonnali behívások elrendelésével adta ki" — írja a H. M. egyik 
előadója 1945. X. 15-én.55 

Igaz, közölték a kerületi parancsnokságokkal; legyenek 
figyelemmel arra, hogy a választási előkészületekben szerepet 
játszó pártfunkcionáriusok munkájukat továbbra is zavartala
nul folytathassák, s ezért ne is hívják be őket. Elrendelték még 
azt is, hogy a véletlenül mégis behívott vezetőket a pártok í rá
sos kérelmére a választások utánig szabadságolni kell. Erről a 
döntésről a H. M. 1945. X. 17-én minden párt részére írásos é r 
tesítést is küldött. 

A H. M. utasításával ellentétben a vidéki bevonulási köz
pontoknak a helyi viszonyokat ismerő reakciós vezetői arra 
használták fel a behívásokat, hogy közvetlenül a választások 
előtt az MKP-t megfosszák egyes vidéki szervezőitől s ezzel 
elősegítsék a reakciós erők győzelmét. Mások tömegesen hív
ták be a párt tagjait, így akarván csökkenteni a kommunisták 
erejét, mivel az 1945-ös választások alkalmával még nem volt 
lehetőség a lakóhelytől távollevők szavazására.30 Még az az eset 
is előfordult, hogy nagy számban vonultattak be főleg kommu
nista bányászokat, noha nyilvánvaló volt, hogy az országnak 
szénre igen nagy szüksége van. 

A reakció sakkhúzását látva és az ország széntermelését 
veszélyeztetve érezve, az MKP felemelte szavát a reakció ilyen 
irányú tevékenysége ellen s utasította a párt vidéki szerveze
teit, hogy gátolják meg ezt a szabotázsakciót. Az MKP lapjai 
ezután több cikket közöltek, melyekben leleplezték a reakció 
mesterkedéseit. 

A kommunista sajtó "bátor hangja egy kicsit lehűtötte a 
tiszti uniformisba bújt reakciósokat, akik azzal próbáltak v é 
dekezni, hogy a kommunisták behívása csupán véletlen volt. 
hiszen a katonai nyilvántartás adatai sehol sem tüntetik fel a 
politikai pártállást, a bányászok bevonultatására pedig csupán 
azért került sor, mert sokan vannak olyanok, akik az utóbbi 

55 H . L . , H . M . e i n . 1945, 38326 s z . 
56 H . L . , H . M . e i n . 1945, 38326 s z . 
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időben foglalkozást változtattak, de személyi lapjaikon még 
más adatok vannak feltüntetve. 

A H. M. a Szabad Nép 1945. X. 30-i cikke kapcsán utasí
totta a székesfehérvári „D" osztályt a tények kivizsgálására, de 
a beérkezett jelentés után elment a kedve a sokat emlegetett 
sajtóper megindításától, mert a nyomozás szerint a valóság te] -
jes egészében fedte a cikk anyagát. Kiderült, hogy sok bányász 
behívására került sor — igaz, ezeket aztán mégsem osztották 
be szolgálatra, bebizonyosodott, hogy a behívottak zöme kom-
munista volt — de hát ki tehet arról, ha a munkások a mun
káspártok tagjai — mentegette magát a székesfehérvári kato
nai kerület. Beismerték azt is, ,,hogy a behívások a választáso • 
kat valóban megzavarták".57 

A H. M.-nek a behívásokra kiadott rendelkezése igen 
gyenge eredményt hozott. 1945. XI. 28-án ezért ismét utasítást 
küldött a kerületi parancsnokságokhoz, melyben felszólított« 
őket a behívásoknak a teljes létszámig történő további szorgal
mazására. ,,A téli időszak beálltával az újjáépítés szempontjá
ból döntő fontosságú munkák mielőbbi befejezése egyre sür
getőbben követeli a mű. ho. alakulatainak teljes létszámú be
vetését. Országos és az egész nemzet jövője szempontjából fel
becsülhetetlen jelentőségű az a követelmény, hogy a hidak, 
vasutak, utak, távíró és távbeszélő vezetékek helyreállítására 
és az árvízveszély elhárítására hivatott szakalakulatok mielőbb 
rendelkezésre álljanak" — hangzott a minisztérium utasítása.58 

A szegedi 5. kerületi parancsnokság így adta tovább ezt 
a rendelkezést az egyes bevonulási központokhoz: ,,A téli idő
szak beálltával az ország újjáépítésének szempontjából döntő 
fontossága van annak, hogy a mű. ho. teljes létszámban elvé
gezhesse feladatát. Ezért különösen nagy súlyt helyezek arra, 
hogy jelen rendelettel elrendelt személyi kiegészítés ne csak be-
hívassék, hanem az a legrövidebb időn belül valóban útba is le
gyen indítva."'9 

A késedelmes bevonulásokat a következőkkel magyaráz
hatjuk: 

1. Az emberek nem tudták, hogy miért hívják be őket. 
2. Nem tudták, hogy mennyi időt kell szolgálniuk. 
3. A propaganda folyt, „amely azt hangoztatja, hogy a be-

hívottakat az országból kiviszik". 
4. Az emberek azt mondták, hogy ingyen munkaerőként 

kell dolgozniuk. 

57 H. L., H. M. ein. 1945, 46546 sz. 
58 H. L., H. M . ein. 1945, 46533 sz. 
59 H. L., H. M . ein. 1946, 4538 sz. 
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5, A bevonulások idején leállt a MÁV személyszállítása. 
6. Rossz és jelentéktelen volt az anyagi és szociális ellá

tás,60 

A felsorolt okokhoz hozzátehetjük még a következőket: a) 
A bevonulók között visszatetszést keltett az a tény, hogy a be
hívón levő írás szerint saját ruhájukban kellett majd szolgála
tot teljesíteniük, b) A sorkötelesek 60—70%-a valóban jogi 
alappal is rendelkezett a felmentéshez, c) Rosszak, öregek, hiá
nyosak és elavultak voltak a behívási központok nyilvántar
tásai, d) A rendelkezésre álló emberanyag műszaki képzettségű 
tagjai már a háború alatt is jobban igénybe voltak véve. e) A 
be nem vonulóknak nem történt semmi különösebb bántódásuk. 
Végül, de nem utolsósorban, gátolta a feltöltéseket az egyes be
vonulási központok protekciózó személyi politikája. 

Ez a kérdés egyes helyeken igen élesen jelentkezik, szük
séges tehát, hogy néhány szót külön is ejtsünk róla. 1945. XII. 
17-én a hadosztály parancsnoka a következőt jelentette a H. M.-
liez: „Nem zárkózhatom el annak a megállapítása elől, hogy vi
déken az egyenlő teherviselés elve nem kerül teljesen végre
hajtásra, mert rendszerint a módosabbak hoznak magukkal csa
ládfenntartási jogosultságukat igazoló bizonyítványokat, és így 
éppen a legszegényebbek és legbecsületesebbek azok, akik ka
tonai szolgálatuknak eleget téve, a kedvezményesekkel szem
ben hátrányosabb helyzetbe kerülnek."61 1946. II. 11-én ismét 
hasonló dolog ügyében emelt szólt. „A bevonulási központoknál 
szabálytalanságok és megvesztegetések történnek. Konkrét j e 
lentést terjesztek fel"62 — írta a hadosztály parancsnoka. 

Meg kell azt is mondanunk, hogy a H. M. sem tett meg 
mindent, hogy a behívottak valóban megértsék a katonai szol
gálat szükségességét. Ha időben gondoskodás történt volna az 
emberek felvilágosításáról, ha a sajtó és rádió megmagyarázta 
volna, hogy csupán rövid 6—8 hónapra van szükség szorgos ke
zük munkájára, ha ellátatlanul maradt családtagjaikról bár
minemű gondoskodás történt volna, úgy bizonyára nem okozot%t 
volna olyan nagy gondot a szükséges állomány biztosítása. A 
2. kerületi parancsnokság tett is ilyen értelmű javaslatot. ,,A he
lyi viszonyok ismeretében és az előfordult esetekből kifolyólag 
szükségesnek tartom és javaslom a közvéleményt a sajtó útján 
megfelelően tájékoztatni, nehogy a behívások miatt az azokat 
végrehajtó bevonulási központokat érjék a pártok részéről tá-

60 H. L., H. M . ein. 1945, 44678 sz. 
61 H. L., H. M . ein. 1946, 3237 sz. 
62 H. L., H. M . ein. 1946, 5333 sz. 
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madások" — írta a 2. katonai kerületi parancsnokság:63 A hon
védség miskolci szervei pedig azt kérték, hogy történjék gon
doskodás az otthonmaradottakról is, „mert ugyanazok a tünetek 
kezdenek mutatkozni, mint az elmúlt rendszer honvédségé
néi . . . A családos ember a demokratikus rendszertől jobban el
várja, hogy törődjenek a családjával, mert ha az nem történik 
meg, akkor egyszerűen nem vonul be, ha a gondoskodás meg
történik, akkor látja a két rendszer közötti különbséget a de
mokrácia javára, s így az újjáépítésben való részvételt hazafias 
kötelességének fogja tar tani" — hangzott a javaslat.6* 

A felvilágosítás során a H. M.-nek szükséges lett volna pro
pagálnia, hogy a műszaki ho. katonái — elvben így is volt — 
a honvédségi juttatásokkal együtt ugyanolyan helyzetbe fog
nak kerülni, mint a polgári dolgozók. 

Sokat segített volna a helyzeten az is, ha jobban gondos
kodtak volna a hadsereg, s különösen a mű. ho. anyagi, ruhá
zati és élelemellátásáról. Az említett tényekben azonban az tük
röződik, hogy a honvédség akkori vezetői nem adták meg azt a 
segítséget a műszaki hadosztálynak, amelyet az valójában meg
érdemelt volna, másrészt mutatják azt is, hogy az új körülmé
nyek között felmerült munkát még mindig csak erőszak alkal
mazásával s kizárólagosan a régi horthysta módszerek felhasz
nálásával akarták megoldani. Ezek után nem csodálkozhatunk, 
hogjr a műszaki hadosztály feltöltése döcögve haladt előre s a 
szükséges emberanyag biztosítása mindvégig megoldhatatlan 
probléma maradt. 

* 
A műszaki ho. katonái hihetetlenül nehéz körülmények 

között végezték az ország újjáépítését. Az ember azt gondolná, 
hogy a munka élvonalába állított műszaki osztagok minden se
gítséget megkaptak feladataik ellátásához, s az élelmezés és ru
házat terén is méltó gondoskodásban részesültek. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a honvédek szinte elkép
zelhetetlenül mostoha helyzetben voltak. Járandóságuk sokszor 
csupán egy tányér kukoricakása s egy kevés hitvány papírpénz 
volt. A mű. ho.-nál a központi étkeztetésben részesülő katonák 
pl. az előírt napi 4000 kalória helyett többnyire csak 2500—300Œ 
kalóriás koszttal végezték a nehéz, megerőltető fizikai mun
kát. A részükre kiadott élelemmennyiség általában nagyon egy
hangú, fehérje- és vitaminszegény volt. 

Az étkezési pénzt kézhez kapó katonák helyzete talán még 

63 H. L., H. M . ein. 1945, 46632 sz. 
64 H. L., H. M. ein. 1946, 2120 sz. 
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ennél is sanyarúbb volt, hiszen az inflációs papírpénzért nem 
volt könnyű élelmet vásárolniuk s javadalmazásuk különben is 
mindig lemaradt a szüntelenül változó árak mögött. 

A vasútbiztosító alakulatok helyzete sem volt könnyű, h i 
szen a sokszor egy hétig tartó szolgálatra induló honvédeknek 
gyakran csak egy kis száraz kenyeret tudtak adni útravalóul. 

Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy nagyobb gondos
kodással, több törődéssel, jobb gépkocsi és pénzellátással a H. M. 
jelentékenyen megjavíthatta volna az alakulatok helyzetét, de 
a minisztériumban ülő, zömében népellenes és reakciós tiszti
karnak egyáltalán nem volt szívügye a mű. ho. nehéz helyzete. 
,,Az élelmezés nívója a honvédségen belül ennél a hadosztály
nál a legalacsonyabb" — jegyzi meg az élelmezési osztály elő
adója.65 Azt hiszem, «ezzel a megállapítással önmaguk mondtak 
ítéletet munkájuk felett. 

Az élelmezéshez hasonlóan szinte elviselhetetlenül rossz 
volt a hadosztály ruházati és lábbeli ellátása is. A nehéz, meg
erőltető fizikai munkában a katonák igen hamar lerongyolód
tak, de megfelelő készletek hiányában nem volt mód a szüksé
ges pótlás biztosítására. 

Különösen a fehérnemű hiánya nehezedett igen nyomasz
tóan a csapatokra. A honvédek többségének nem volt váltani 
való ruhája és így nem tudták megoldani a mosatást sem. 
Gyakran előfordult ezért, hogy az emberek megtetvesedtek, 
vagy rühhel fertőződtek. A ruházat és lábbeli hiánya általában 
súlyosan kihatott a katonák egészségügyi és morális állapotára 
is. A mű. ho. csupán az 1946 áprilisi átszervezés után került 
olyan helyzetbe, hogy az emberek ruházati és lábbeli igényeit 
a legszükségesebb mértékben ki is tudta elégíteni. 

Az előzőek után még csak jobban tudjuk értékelni azt a 
hősies munkát, amit a mű. ho. katonái 1945—46 telén a Duna, 
Tisza és más folyók vizei fölött végeztek. Az ő kezük hordta 
a követ a Déli összekötő vasúti híd jégtörőibe, ott voltak a 
„Manci" híd bontásánál és 112 000 munkaórát dolgoztak a Kos
suth hídnál is. Budapesten ezenkívül a Szabadság-, a Boráros 
téri, a „Gázhíd", az Északi vasúti összekötő és a Petőfi hidak 
építéséhez adtak jelentős segítséget. A bajai vasúti átkelőhíd 
is az ő közreműködésükkel tudta csak lebonyolítani a forgal
mat. Hosszabb-rövidebb ideig dolgoztak a műszaki ho. alakula
tai a szolnoki, záhonyi, tiszafüredi, szegedi, szentesi, algyői, 
győri és abdai hidak roncskiemelési, újjáépítési, illetve árvízvé
delmi munkálataiban is. A tiszaugi híd helyreállítása pedig te l
jesen az ő kezeik munkája volt. 

65 H. L., H. M. ein. 1946, 8383 sz. 
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«* 

A hírép. zlj.-k mintegy 1950 km új vezetéket építettek, fel
állítottak 7033 oszlopot, kiástak 5050 darab póznagödröt, össze
gyűjtöttek 197 tonna vezetéket és 130 tonna más híradó anya
got — hogy csupán néhány adatot említsünk a posta részére 
végzett sokoldalú munkájukból. 

A véhid. alakulatok a MÁV részére 9 helyen végeztek vas
úti felépítményi munkákat s több nagy pályaudvarunk helyre
állításában vettek részt. Felbecsülhetetlen az a teljesítmény is, 
amelyet a vasútbiztosító ezred a fontosabb objektumok, mű
tárgyak és vasúti szerelvények őrzésével nyújtott. 

Külön kell szólnunk a mű. ho.-nak az ország akna- és lő
szermentesítése terén kifejtett tevékenységéről. Mi sem jel
lemzi jobban az elvégzett feladat nagyságát és veszélyességét, 
mint az, hogy a ho-nak 22 katonája halt hősi halált és 16 sebe
sült meg a második világháború gyilkos maradványainak eltá
volítása során. A bátor tűzszerészek által hatástalanított és meg
mozgatott aknák, lőszerek és robbanóanyagok súlya 11 578,29 
tonna volt. Jelentős segítséget adott a ho. a Balaton aknamente
sítéséhez is.66 

A magyar közvélemény és történettudomány mind ez ideig 
nem ismeri eléggé azt a hősi és áldozatkész munkát, amivel a 
honvédség műszaki alakulatai 1945—47-ben hozzájárultak az 
ország újjáépítéséhez. A Hadtörténelmi Közlemények 1955-i 
3—4. száma közölt ugyan egy tanulmányt a műszaki hadosztály 
volt parancsnokának, Molnár altábornagynak tollából, de ennek 
írásakor a szerző főleg élményeire, feljegyezéseire és emlékeire 
támaszkodott. Ma már rendelkezésünkre áll a műszaki hadosz
tállyal kapcsolatos iratanyag és így lehetőség nyílik az újjá
építésben részt vevő katonai alakulatok történetének pontosabb 
megírására is. Forrásközlésünkben a H. M. 1945—46. évi elnök
ségi anyagából közlünk most dokumentumokat. A válogatás 
során arra törekedtünk, hogy a közölt okmányok a lehetőség 
határain belül minél alaposabb betekintést nyújtsanak a mű
szaki hadosztály életébe. 

A bevezető tanulmányban elsősorban olyan kérdésekről 
ejtettem szót, melyekről Molnár altábornagy nem, vagy csupán 
vázlatosan tett említést. Nem szóltam viszont részletesebben a 
műszaki hadosztály által végzett hősies munkáról, hiszen a jel
zett tanulmány főleg ezzel a kérdéssel foglalkozik. 

Gazsi József 

66 Az adatokat 1.: Molnár Pál altábornagy ,,A dolgozó honvéd". Hadtörté
nelmi Közlemények. 1955, 3—4 sz. 
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1. 
1945. október 6. 

A H. M. az 1. műszaki hadosztály felállításával kapcsolatban 
elrendelt előzetes intézkedéseiről távmondati értesítési küld az 
1. honvéd kerületi parancsnokságnak és az 1. híradó építő dan

dár parancsnokságának. 

F. évi október hó 6-al az 1. műszaki hadosztály pság. meg
alakulása megindul. Ennek vezetésével a hadosztályparancsnok 
kijelöléséig Györgypál László századost bízom meg. A ho. pság. 
elhelyezése Budapest, Daróczy utca 24. sz. A műszaki ho. szer
vezési és állománytáblázatának kiadására, feltöltésére, egyben 
az 1. véhid dd.67 és 1. hírép. dd. feloszlatására később intézke
dem. 

Györgypál László szds-t felhatalmazom, hogy az 1. véhid. 
és 1. hírép. dd. jelenlegi tiszti és thtts-i állományából a szüksé
ges személyzetet igénybe vegye. 

Az 1. véhid. dd. és az 1. hírép. dd. úgy készüljön fel. hogy 
működését f. évi október hó 15-én befejezi. Addig berendezé
seit, anyagi felszerelését, továbbá összes iratait és okmányait 
lezárt iktatókönyvvel fokozatosan az 1. műszaki ho. pság-nak 
adja át. 

Műszaki hadosztály gazdasági hivatala a feloszló dd. 
pság-ok gazdasági hivatalaiból alakul. A felszámoló gh-k szám
adásaikat és az anyagot a megalakuló új gazdasági hivatalnak 
adják át. A feleslegessé váló személyzetről még az átadás-átvé
tel előtt tegyenek jelentést. 

Székely vőrgy. s. k. 
H. L., M. ein. 1945, 39687 sz., — Fogalmazvány. 

2. 
1945. október 10. 

A H. M. felhívása a műszaki hadosztályhoz történő önkéntes 
jelentkezésre. 

A honvédségnek az ország újjáépítésében való nagyobb 
arányú részvétele céljából egy műszaki hadosztály felállítását 
tervezem. 

A hadosztály létszámának feltöltésére az alábbiak szerint 
igénybe veszem mindazokat a még be nem osztott ht. tiszteket, 

67 Dandár . 
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thtts-eket és tiszteseket, továbbá szükség esetén a nt.68 állo-
mánybeli tiszteket, thtts-eket, tiszteseket és honvédeket, akik 
a mű. ho.-nál való szolgálatteljesítésre önként jelentkeznek. 

I. Jelentkezhetnek mindazok: 
1. akik bármilyen fegyvernemnél, árkász kiképzést nyer

tek, valamint utászok, hidászok, vasútépítők, csapattávbeszé
lők, híradók, továbbá akik egyéb építő vagy műszaki munkás
alakulatnál szolgáltak. 

2. Egyéb fegyvernembeliek, akik vasútőrző és vasútkísérő 
szolgálatra hajlamot éreznek. 

II. Jelentkezési helyek: 
1. Hivatásosak a területileg illetékes ker. pság-nál. 
2. Tart. állománybeliek a lakóhelyükhöz legközelebb eső 

állomásparancsnokságnál (ker., kiég., bev. közp. pság). 

III. Illetmények: 
A honvédségnél az egyes rendfokozatokban megállapított 

pénzilletmények, természetbeni ellátás (ruházat, élelmezés, el
helyezés) és ezen felül a polgári életben megállapított munka
pótdíj. A saját ruhában szolgálatot teljesítőknek a honv-nél 
megállapított ruhakoptatási pótdíj is illetékes. 

IV. Általános intézkedések: 
1. Az önként jelentkezők egyelőre saját ruházatban telje

sítenek szolgálatot és jelentkezésük alkalmával takarót (pok
rócot) is hozzanak magukkal. 

2. A mű. ho-hoz önként jelentkező tart. tiszteseket és hon
védeket az állomásparancsnokságok menetokmányokkal, ú t i 
előleggel és az utazás időtartamára szükséges élelemmel ellátva 
haladéktalanul indítsák útba a ker. pság-ok intézkedései sze
rint a ker. által felállításra kerülő mű. ho.-beli alakulathoz. 

3. Az önként jelentkező még be nem osztott ht. ti-eket és 
thtts-eket, amennyiben a 24.300/eln. ig. biz.—1945. sz. rende
let értelmében már igazoltak, vagy főtiszteknél és thtts-eknél 
amennyiben igazolásuk valószínű, a ker. parancsnokságok élet
leírásukkal a mű. és száll, o-hoz azonnal jelentsék be, majd 
külön pcs-ra a fenti 1. pont szerint indítsák útba az 1. mű. 
hop.-hoz. 

68 Nem tényleges. 
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4. A még nem igazolt önként jelentkező ht. és tart. ti-ek és 
thtts-ek soronkívüli igazolására a ker., kiég. és bev. közp. 
pság-ok a 37.944/eln. szü.—1945. sz. rendeletben foglaltak sze
rint intézkedjenek. Az így leigazoltakat a 111/1. pont szerint in
dítsák útba az 1. mű. hop-hoz. 

Vörös János s. k. 
H. L., M. ein. 1945, 40312 sz., — Sokszorosított másolat. 

3. 
1945. október 15. 

A H. M. osztályelőterjesztése a mű. ho. ruházati ellátásával 
kapcsolatban. 

Az 1. mü. ho. f. évi október hó 15-vel felállításra került. 
Mint legnagyobb létszámú és az ország újjáépítésében részt 
vevő alakulat, kell hogy a demokratikus honvédség egyik leg
első szervezetévé alakuljon ki, tehát az eddigi mostoha ellátás 
és a vele szemben tanúsított másodrendű kezelés megszűnjék. 

Ennek első lépése lenne a ho. ti-jeinek és thtts-einek ru
házattal való ellátása a H. M. szociális osztály részéről. Első 
ü temben javasoljuk 20 tiszt ellátását ruházattal, minthogy a 
hídépítő alakulatok pk-ai állandó érintkezésben vannak a mi
nisztériumok és egyéb polgári hatóságok vezetőivel, tehát a 
demokratikus hadsereg tekintélyét hordozzák. A későbbiekben 
az összes többi beosztásban levő tisztek és thtts-ek felruházása 
következnék. A szociális gondoskodás legjobb formájául java
soljuk, hogy az anyagokat a H. M. szociális oszt-tól közvetlenül 
az 1. mű. ho. pság. hadbiztosa kapja meg és ő ossza el reprezen
tatív és méltányossági szempontokból a mű. ho. egyes tagjai
nak. 

Ezt megelőzően kérjük, hogy a szociális oszt. közvetlenül 
elsősorban a ho. pk-át: Molnár Pál vőrgy-t, a ho. vkf.-t: György
pál László szds-t és a hop. parancsőr-tisztjét: Versényi Tibor 
;őrgy-t lássa el ruházattal.69 

H. L., H M, ein. 1945, 41163 sz.. — Fogalmazvány. 

69 Az irathoz a H. M. a következő megjegyzést fűzte: „A ho. pk. és vfk. 
Skamgarn, a többiek posztóruhávál lesznek ellátva." 
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4. 
1945. november 7. 

A mű. ho. parancsnokságának utasítása a véhid. zászlóaljak 
számára. 

A) Véhid. zlj-ak feladatai. 
A MÁV illetékes osztályaival és a KKM.70 hídosztályával 

történt megbeszélések alapján az 1—6. véhid. zlj-ak munka
feladatait az alábbiakban rendelem el: 

1. véhid. zlj. pság. állomáshelye: Budapest. 
1/1. véhid. szd. állomáshelye: Budapest. Feladata: A buda

pesti Ferenc József híd átépítési munkálataiban a helyszínen 
és a MÁVAG gyárban való részvétel. A munkálatok irányítá
sát a KKM-ben: dr. Haviár oszt. tan., a helyszínen Zxmányi 
mű. tan. végzi. A szd. pk. vegye fel velük az érintkezést és a 
velük való megbeszélés alapján készítse el a tervét a műszaki 
erők alkalmazására. 

1/2. véhid. szd. Állomáshelye: Budapest. Feladata: A buda
pesti Déli összekötő vasúti híd építési munkálataiban való rész
vétel. A munkálatokat a „Dunahíd Építési Vállalatok Munka
közössége" kapta meg. Az építést Papp Tibor főmérnök és Dé-
vay György építésvezető mérnök vezeti. A szd. pk. lépjen ve
lük érintkezésbe, az építés ütemét és a részletkérdéseket be
szélje meg. A velük történt megállapodás értelmében készítse 
el műszaki tervét. 

1/3. véhid. szd. Állomáshelye: Budapest: Feladata: 1. A 
budapesti Horthy Miklós híd roncskiemelése. 2. A budapesti 
Déli összekötő vasúti híd roncskiemelési munkálataiban rész
vétel. A munkákat a Horthy Miklós hídnál Bánhegyi mérnök, 
a KKM-ből Ulrich, ill. Körmendy tanácsosok irányítják. A Déli 
összekötő híd munkálatait a MÁVAG kapta meg. Itt a helyszí
nen Fekete János főmérnök, ill. Sáry Béla mű. tiszt, tartózko
dik. A MÁV Igazgatóság részéről Papp Tibor főmérnök vezeti 
a munkálatokat. A szd. pk. valamennyi fent említett munka
vezetővel vegye fel a legszorosabb összeköttetést és a megbe
szélés alapján ossza el századának 2—2 szak-át a munkahe
lyekre és készítse el tervét a műszaki erők alkalmazására. 

2. véhid. zlj. pság. Állomáshelye: Győr. 
2/1. véhid. szd. Állomáshelye: Budapest. Feladata: A buda

pesti Északi vasúti összekötő híd roncskiemelési munkálataiban 
való részvétel. A munkálatokat a MÁV ig. részéről Nagy Ottó; 

70 Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium. 
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főmérnök és Fábián József mű. tiszt vezeti. A szd. pk-a velük 
lépjen érintkezésbe, beszélje meg a munka menetét érintő lé
nyeges kérdéseket, és ezen megbeszélés alapján készítse el ter
vét a műszaki erők alkalmazására. 

2/2. véhid. szd. állomáshelye: Győr. Feladata: a győri és 
abdai vasúti hidak helyreállítása, a Rábán, ill. a Rábcán keresz
tül. A munkálatokat a Győri Vagongyár végzi. A szd. pk. a ter
vek átvételére, ill. a részletek megbeszélésére keresse fel a je
lenleg még Győrben tartózkodó, de később Budapesten, a MÁV 
lg.-ban tartózkodó Láng Gábor mérnököt, amennyiben megta
lálható nem lenne, úgy a Győri Vagongj^árral tartandó megbe
szélés képezze a műszaki terv alapját. 

2/3. véhid. szd. Állomáshelye: Baja. Feladata: a bajai vasúti 
híd fenntartása. A munkálatok vezetésével a MÁV igazgatóság 
Aradi Dezső műszaki tanácsost bízta meg. Megtalálható a MÁV 
igazgatóság épületében Baján, a helyszínen Muray Antal pálya
mester tartózkodik. A tervek elkészítését a szd. pk. a velük le
folytatott megbeszélés alapján készítse el. A híd fenntartásának 
kifogástalan és zökkenőmentes átvételére, valamint a legmaga
sabb kivonuló létszám elérésére különös súlyt helyezek. 

3. véhid. zlj. pság. Állomáshelye: Gödöllő. 
3/1. véhid. szd. Állomáshelye: Aszód. Feladata: Az Aszód 

Tura-i II. vágány építése. 
3/2. véhid. szd. Állomáshelye: Gödöllő. Feladata: 1. Gö

döllő—Aszód közötti II. vágány építése. 2. Rákos és Pécel kö
zötti II. vágány utószabályozása és Rákos—Nagykáta között 
talpfaberakás. A feladatok 2. részének megbeszélésére a szd. 
pk. lépjen érintkezésbe a Józsefvárosi osztálymérnökség vezető
jével, Ladányi osztálymérnökkel. 

3/3. véhid. szd. Állomáshelye: Hatvan. Feladata: Tura— 
Hatvan közötti II. vágány építése. 2. Hatvan és Selyp közötti 
jobb vágány építése, majd ennek elkészülte után a bal vágány 
bontása. 

A 3. véhid. zlj. pk-a lépjen érintkezésbe a Hatvan—Salgó-
tarján-i osztálymérnökség vezetőjével. A szd-okra kiosztott fel
adatokat vele beszélje meg és a szd. pk-okkal a tervet készít
tesse el. > 

4. véhid. zlj. pság. Állomáshelye: az átszervezés alatt Deb
recen. 

4/1. véhid. szd. Feladata: Debrecenben történő megalaku
lása után a szd. Budapestre kerül kettős feladattal. 1. Ferenc
városi rendezőpályaudvar átépítése. 2. Soroksári-úti állomás 
átalakítása. A szd. p. lépjen érintkezésbe Náday Zoltán osztály-

313 



mérnökkel. Mindkét feladatára vonatkozólag tervét a vele való 
megbeszélés alapján készítse el. 

4/2. véhid. szd. Állomáshelye: Szolnok. Feladata: 1. A szol
noki teher és rendezőpályaudvar újjáépítése. 2. Szolnok és 
Nagykáta között talpfaberakás. A szd. pk. az összeköttetést a 
szolnoki osztálymérnökségen Vermes osztálymérhökkel vegye 
iel és a tervet a mű. erők alkalmazására a vele való megbeszélés 
alapján dolgozza ki. 

4/3. véhid. szd. Állomáshelye: Rákosrendező p. u. Feladata: 
1. Rákosrendező pályaudvar vágányzatának helyreállítása. 2. A 
központi pályafenntartási műhelyben anyag kezelés. A szd. pk. 
feladatát a magdolnavárosi osztály mérnökség vezetőjével, Kó
nya főtanácsossal beszélje meg. 

5. véhid. zlj. pság. állomáshelye: Budapest. 
5/1. véhid. szd. Állomáshelye: Budapest. Feladata: 1. A 

budapesti Kossuth-híd építése. 2 1/2 szak-kai. A munkálatok 
irányítása Sávos mű. tan. és Korda István mérnök (KKM) meg
bízatása. 2. A budapesti Petőfi téri pontonhíd, ún. gázhíd épí
tése, a budapesti Margit-híd helyén szerelendő ún. gázhíd épí
tése. (1/2 szak.) Lehetőleg volt sodoronykötélpályás emberek 
legyenek. 

5/2. véhid. szd. Állomáshelye: Budapest. Feladatát külön 
kapja meg, mint gépkocsi szerelő alakulat. 

5/3. véhid. szd. Állomáshelye: Budapest. Feladata: mint az 
'5/2. véhid. szd. 

6. véhid. zlj. pság. Állomáshelye: Budapest. 
6/1. véhid. szd. Állomáshelye: Budapest. Déli pályaudvar 

helyreállítása. A szd. pk. terve elkészítéséhez az adatokat és a 
részleteket kelenföldi oszt. mérnökségen Berecz Béla tan-tói 
kapja meg. 

6/2. véhid. szd. Állomáshelye: Zebegény. Feladata: Zebe-
génynél már kitűzött iparvasút építése. A feladat részleteit és 
az építkezési tervet a szd. pk-nak a MÁV Igazgatóság talpfa
csoportjának vezetője, Dénessy főtanácsos adja meg. A hely
színen az építés vezetését Fodor Gyula MÁV főtiszt végzi. 

6/3. Véhid. szd. Állomáshelye: Komárom. Feladata: 1. Ko
márom—Bicske közötti II. vágány építése, majd ennek végezté
vel Komárom állomás helyreállítása. 2. Hegyeshalomnál fel
építményi anyagok berakása. A szd. pk., ill. a munka vezetésé
vel megbízott szak. pk. tervezéséhez adatokat a tatai oszt. mér
nökségén Krasay Pál mű. tanácsostól, ill. a győri oszt. mérnök
ségen Kopoly oszt. mérnöktől kapja meg. 

A munkálatok elvégzésével megbízott parancsnokok (ki
különített szakasz- és századparancsnokok) a megbeszélések alap-
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ján terveiket úgy készítsék el, hogy azok szolgálati úton az 1. 
honvéd műszaki hadosztály parancsnokságához november hó 
15-ig beérkezzenek. 

A tervek elkészítésénél vezérelv legyen az, hogy a mun
kálatokat mindenütt a MÁV műszaki személyzetével legtökéle
tesebb egyetértésben a szd. parancsnokok vezetik, és a MÁV 
műszaki személyzet által megadott kívánságok a legmesszebb
menőén teljesíthetők legyenek. 

Az egységek parancsnokai igyekezzenek tervük elkészíté
sénél az erők szétforgácsolását, mely az ellenőrzést óriási mér
tékben megnehezíti, ill. lehetetlenné is teszi, megakadályozni. 
Ezért elvül szolgáljon, hogy összefogott műszaki erőkkel munka 
súlyterületeket vegyünk munkába. 

Egyébként a MÁV mű. személyzettel való együttműkö
désre vonatkozólag utalok a 3. sz. hadosztály napiparancsom
ban foglaltakra. 

B) A vb. és hírép. zlj-ak feladatait később adom ki. 

Györgypál szds. s. k. 
vkf. 

H. L., H. M. ein. 1945, 44169 sz., — Sokszorosított másolat. (Eredeti szám: 421.) 

5. 
1945. november 20. 

A mű. ho. első helyzetjelentése a H. M.-hez. 

A műszaki hadosztály megalakításával és jelenlegi hely
zetével kapcsolatosan jelentésemet az alábbiakban terjesztem 
fel: 

A hadosztály megalakítása elrendelve: 1945. X. 13. 
Hadosztály parancsnok kinevezése: 1945. X. 18. 
Az átszervezés lényege: 
A volt 1. véhid. dd. és 1. hírép. dd. X. 15-vel megszűnt és 

ebből az alakulatok összevonásával alakult meg a műszaki had
osztály, oly módon, hogy az 

1. ütemben a megszűnő zászlóaljak legénységének megha
tározott része leszerelt (X. 23-ig). 

2. ütemben behívás útján, elsősorban 1921—1922—1923. 
évfolyambeli legénységgel a zászlóaljakat feltöltik. 

3. ütemben a bevonulások mértékének megfelelően a meg
maradó zászlóaljak leszerelendő legénysége leszerel. 
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A végleges megalakulási határidő: XI. 3-ában volt megál
lapítva. 

A határidőt több, előre nem látható ok miatt betartani 
nem lehetett: 

a) A bevonulások idejével egyidejűleg elrendelt vonatzár
lat miatt. 

b) A X. 26-án elrendelt honvédségi létszámcsökkentés, 
amely — bár végrehajtásra egyelőre nem került —, de a had
osztály szervezését személyi téren igen nagy mértékben aka
dályozta és akadályozza a mai napig is (a vasútbiztosító ezred
parancsnok és zlj. parancsnokok még a mai napig sincsenek ki
nevezve). 

c) A bevonulási morál teljes hiánya. 
d) A kellő propaganda és hangulatkeltés hiánya. 
e) A személyi összeköttetés és a híradó eszközökkel való 

összeköttetés teljes hiánya, a gépkocsihiány és egyéb ismert 
technikai nehézségek következtében. 

f) A kiegészítő parancsnokságok és bevonulási központok 
elégtelen felkészültsége ahhoz, hogy igazságos behívási ren
det tudjanak tartani (nyilvántartások hiánya, illetve elégtelen
sége). 

Jelenlegi helyzet: 

Az alakulatok létszáma: Vasútbiztosító zászlóaljak létszáma 
80—90% erejéig feltöltve, véhid. zlj-ak létszáma 50%-ig, hírép. 
zlj-ak létszáma 40—50%-ra feltöltve. 

Az alakulatok feladata: 
Vb. zlj-ak: A MÁV-al, illetőleg a Postával történt megbe

szélések alapján a pályaudvarok, főműhelyek, fűtőházak, áru
raktárak, közlekedő vasúti szerelvények és a vasúti pályák mű
tárgyainak őrzése, valamint a közlekedő társasgépkocsi j áratok 
biztosítása. Alkalmi feladatok a beérkezett és indokoltnak talált 
igénylések alapján. 

Véhid. zlj-ak: Vasúti felépítmények helyreállítása, vasúti 
műtárgyak (hidak) helyreállítása, ill. újjáépítése, budapesti 
Duna-hidak építésénél közreműködés. 

Hírép. zlj-ak: A Posta távíró és távbeszélő vonalainak, va
lamint a MÁV távíró és távbeszélő vonalainak kijavítása, át
építése, ill. új vonalak építése. 

Fegyelmi helyzet: Az alakulatok fegyelme jelenleg még 
igen sok kívánni valót hagy maga után. Ennek okai: A már 
hosszú időn át teljesített katonai szolgálat, az elhagyott csalá
doknak igen nehéz megélhetési viszonyai, a legénység teljes 
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elhagyatottsága ruházat és elhelyezés terén, a viszonyokból 
adódó igen gyenge és nem kielégítő élelmezés és a katonai szol
gálat teljesítése ellen állandóan bujtogató, részben nyílt, rész
ben titkos propaganda, valamint a szökések kellő üldözésének 
és megtorlásának hiánya. 

A nevelő tisztek működése a fegyelmi helyzetet észreve
hetően javítja. A legénység hangulata jelenleg még nem egy
séges, az alakulatok fegyelme még csak most áll a megszilárdu
lás kezdeti fokán és még sok erkölcsi és anyagi támogatásra 
van szükség, hogy legalább az elviselhető mértéket elérje. 

Anyagi helyzet: 
Élelmezés: A távolabb működő alakulatoknál tűrhető, he

lyenként megfelelő, a budapesti és környéki alakulatoknál tar t
hatatlan. A kerületi parancsnokságok által meghatározott étke
zési pénz kiszabata nem elegendő, különösen akkor nem, ha a 
hadbiztosi fiókraktárak a természetben kiszolgáltatandó élelmi-
cikkeket nem tudják kiszolgáltatni, ami több ízben előfordul. 
A késedelmes kiszolgáltatás általános jelenség. Minden alaku
latnál a legfőbb nehézséget az országos járművek hiánya, vagy 
elégtelensége, valamint a tehergépkocsik teljes hiánya okozza. 
A mostohább körülmények beálltával — a jelenlegi helyzet 
fennmaradása esetén — az alakulatok éhezni fognak. A legsür
gősebb segítség szükséges. Jellemző körülmény, hogy a MÁV 
mérnökeinek küldöttsége hivatalosan kérte, hogy élelmezzük 
és ruházzuk jobban a legénységet, mert közmegbotránkozást 
idéz elő annak jelenlegi helyzete. Ez nem a parancsnokok hi
bája, hanem jelenleg ki nem küszöbölhető általános jelenség. 

Elhelyezés: A közismert tények miatt többnyire magán-
épületekben, igen siralmas megoldások útján. Legalább szalma
zsák és takaró sürgős kiutalása volna szükséges. 

Ruházat: Bár az alakulatok munkába állítása polgári ruhá
ban terveztetett, a katonai — és munkafegyelem, valamint szo
ciális szempontok feltétlenül megkívánják az egyenruhával való 
ellátást. Az ellátás ütemének meggyorsítása nagyon kívánatos 
lenne, különös tekintettel a hideg idő beálltára (jelen pilla
natban a hadosztály kereken 10 000 főnyi létszámára 3100 kö
peny van). Különösen gyenge a lábbeli ellátás, ami annál is 
inkább hátrányos, mert a legénység polgári lábbelivel sem ren
delkezik. 

Illetmények: Az illetmény és pótdíj-kérdés a legsürgősebb 
rendezést kívánja. Akkor, amikor sok évi hiábavaló és felesleges 
katonai szolgálat teljesítése után a lakosságtól újra katonai szol
gálatot kívánunk, a vezetésnek erkölcsi kötelessége, hogy az or
szág újjáépítésében eredményesen és sanyarú viszonyok között 
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működő alakulatok legénységének és különösen a családoknak 
legalább megfelelő pénzbeli segítséget nyújtson. A pótdíj oda
ítélésénél és kiszabatának megállapításánál el kell tekintenünk 
az eddigi és a jelenlegi viszonyok között már nem helytálló fel
fogástól és a legénységtől nem ingyen, vagy alig díjazott ro
bot munkát, hanem megfelelően megfizetett teljesítményt kell 
kívánnunk. 

Gépkocsi helyzet: A műszaki hadosztály jelenleg össze
sen 2 drb. gépkocsival rendelkezik. A hadosztály parancsnok
ság munkája, valamint az alakulatok élelmezése és anyagi el
látása, az ellenőrzés és ezzel kapcsolatosan a fegyelem meg
szilárdítása és a vezetés jelenleg majdnem kizárólag a gk. lét
számon áll vagy bukik. Ezen a téren a legsürgősebb és leghat
hatósabb támogatásra, illetőleg a kiutalásban érdekelt szervek 
ellenőrzésére és serkentésére van szükség. A gk. ellátás jelen
leg a műszaki hadosztály létkérdése.7 ' 

Molnár vőrgy. s. k. 
H. L., H. M. ein. 1945, 45501 sz., — Eredeti tisztázat. (Eredeti száma: 814 ein.), 

fi. 
1945. november 28. 

Jelentés a H. M.-hez a mű. ho.-nál megtartott gazdasági 
és közigazgatási szemléről. 

A magyar honvédség hadbiztossági főnökétől — Török Já
nos hbs. vőrgy. úrtól — kapott parancsra a műszaki hadosz
tálynál f. hó 24-étől 27-ig megtartott gazd. közig, szemlével 
kapcsolatban jelentem a következőket: 

Az elrendelt gazd. közig, szemle során megszemléltem a 
műszaki hadosztály Budapesten elhelyezett alakulatait és pedi# 

a műszaki hadosztály pság. törzsét (Bp. Daróczy-út 24.) 
az I. vasútbiztosító zlj-at (Bp. Ludovika Akadémia) 
az I, hír. ép. zlj-at (Bp. Daróczy-út 3.) 
az I. véhid. zlj-at (Bp. Mező-út 1.) és 
a 6. véhid. zlj-at (Bp. Királyhágó-u. 1.). 
Az ugyancsak Budapesten levő 5. véhid. zlj-at (Hadihajós 

lkt., Óbuda, Laktanya-utca) az idő rövidsége miatt nem állott 

71 Jellemző a H. M. ügyintézésére, hogy a jelentés kapcsán semmiféle intéz
kedés nem született. Az iraton a következő megjegyzés olvasható: „Az ügydara
bot a miniszteri irodának bemutatás végett 1945. XII. hóban adtuk át. Onnan 1946. 
VII. 27-én érkezett vissza. Jelenleg az ügy már túlhaladott és időszerűtlen, így 
irattárba teendő. 1946. v n i . 23." 
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módomban megszemlélni, azonban ezen zlj. anyagi helyzetét 
is megtárgyaltam a hadosztály vezető hadbiztosával és a zJj. 
gh. főnökével. 

Szemlém során megállapítottam, hogy a műszaki hadosz
tály anyagi helyzetét, pénzzel, élelemmel és ruházattal való 
biztos, zökkenőmentes ellátását rendkívül hátrányosan befolyá
solja azon körülmény, hogy a hadosztály szállító eszközökkel, 
különösen gépjárművekkel nem rendelkezik s így az érintke
zése a vidéki alakulataival kizárólag a postára és a vasútra 
van utalva s a kiszállításokat, vagy a szükségessé váló gyors 
anyagáttolásokat csak rendkívül nagy időveszteséggel tudja 
lebonyolítani. 

A műszaki hadosztály pénzzel, élelemmel és ruházattal való 
ellátása, valamint elhelyezése tekintetében a következőket ál
lapítom meg: 

I. Pénz 

A hadosztály parancsnok úr és a hadosztály vezető hadbiz
tosa közölték, hogy a műszaki hadosztály f. hó 21-én kelt 654/ 
I. C. alatt kérte a vasút és hídépítő legénység részére a munka
pótlékdíj rendszeresítését. Miután ezen nehéz fizikai munkát 
végző honvéd legénység az ország újjáépítése terén szinte fel
becsülhetetlen értékű munkát végez, kívánatos részére a nehéz 
testi munkások órabérét megközelítő munkapótdíj rendszere
sítése. De indokolttá és kívánatossá teszi a munkapótdíj rend
szeresítését azon körülmény is, hogy a kapott jelentés szerint 
a hadosztálynál viszonylag sok a szökevény, mert állításuk sze' 
rint családjukat a zsoldjukból nem tudják támogatni, továbbá 
a munkapótdíj tudatában a bevonulások is gyorsabb ütemet 
nyernének, mert jelenleg a bevonulási parancsnak csak vona
kodva tesznek eleget. 

II. Élelem 

Az élelmezéssel való ellátás tekintetében a műszaki had
osztály alakulatai a területileg illetékes kerületi hadbiztosság
hoz vannak utalva s a közétkezési szükségleteiket a hadbiztosi 
fiókraktárak készletei arányában a fiókraktáraktól vételezik fel, 
míg a készletek hiányában fel nem vételezhető cikkeket, így 
különösen a főzelékfélék változatosabbá tételéhez szükséges 
cikkeket (káposzta, tök, kelvirág, karaláb, sárgarépa stb.) és 
a fűszerféléket az élelemadagváltság fennmaradó hányadából 
bevásárolja. 
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A hadosztálynál általános panasz, hogy az élelemadagvált
ság kiszabata nem elegendő az előírt 4Ö00 kalória tápértéket 
képviselő étkezési cikkek beszerzésére. Ugyanis most burgo
nyahiány következtében, ha pl. káposztát kényszerülnek vásá
rolni, melynek kg-kénti piaci ára a 2000 pengőt meghaladja, 
már az egyszeri főzéshez kiszolgáltatandó 1/2 kg káposzta ára 
felemészti az egész napi élelemadagváltságot. Még súlyosabb 
a helyzet, ha sárgarépát, kalarábét vagy egyéb zöld főzelék
félét kényszerülnek vásárolni, ha a hadbiztosi fiókraktáraktól 
főzelékfélét nem tudnak felvételezni — ami az utóbbi időben 
ismételten előfordult —, vagy változatossá akarják tenni az ét
lapot.72 

A Budapesten megszemlélt alakulatok étrendje az étlapok 
tanúsága szerint elég változatos és panaszra egyáltalán nem 
szolgáltathat okot. Az étlapok megcáfolják azt, mintha csak egy 
tál étel volna a legénységi konyhán kiszolgáltatható. Egyedül az 
I. véhíd. zlj. étlapja egvhangu, azonban ez sem volt indokolt, 
mert a zlj. kéziraktárában több mint 8 q lisztet találtam, mely
ből tésztanapok beállításával az étkezést változatosabbá tehette 
volna. Erre úgy a zlj. pk., mint a gh. főnök figyelmét felhív
tam. 

A szemle során ugyancsak panasz tárgyát képezte, hogy 
esetenként a legénység a napi 400 gr kenyér helyett 300 gr-ot 
kapott, az egyik zlj. pedig készer napi 200 gr-ot. A hadbiztosi 
raktár az alakulatok kenyérszükségletét honvédségi lisztből pol
gári sütődében bérsütésben állíttatja elő, s valóban előfordult 
néhányszor, hogy ezen polgári sütő, tűzifa hiányában a meg
rendelt kenyérsúlynál kevesebbet tudott előállítani.73 Ügy a 
hadosztály vezető hadbiztosát, mint a zlj. gh. főnökét utasítot
tam, hogy amennyiben kivételesen nem kapnák meg a napi 400 
gr kenyéradagot, úgy a hiányzó súlyt a napi 4000 kalória ki
egészítéséig főzelékfélével vagy tésztával pótolják. 

Ügy a hadosztály pk. úr, mint a szakelőadó, de különösen 
a legénység kéri a napi 4000 kalória felemelését és valóban a 
hús nélküli napi 4000 kalóriát kitevő étkezés nem elégséges a 
napi 8—10 órát nehéz hídroncsok kiemelésén dolgozó, vagy 24 
órai vasútbiztosító őrszolgálatot teljesítő őrlegénység részére. 
Ezek részére indokolt volna a bányászok részére megállapított 
napi 5000 kalóriát kitevő élelem biztosítása.74 

72 Az irat szélén ismeretlen kéz írásával a következő megjegyzés olvasható: 
,,A ker. hadbiztos állapítsa meg, hogy az élelemadagváltságot a számadótestek ki
merítették-e?" 

73 Megjegyzés az i ra t szé lén: „300, i l letve 400 gr - ra való felemelése folya
m a t b a n . " 

74 Megjegyzés az irat szélén: „Ki van zárva. A Gazdasági Főtanács (G. F.) 
leszállítani akarja." 
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A műszaki hadosztály Budapest környékén elhelyezett 
alakulatai általában kedvezőtlenebb élelmezési helyzetben van
nak a budapestieknél. Ezek eddig egyenként gazdáknál voltak 
beszállásolva s a szállásadóktól kapták a helyi szokásos egytál 
ételt. Most, miután a lakosság nem tudja tovább elszállásolni és 
ellátni ezen vasútbiztosító egységeket (Budapestről kikülönített 
vb. századok) laktanyaszerű elhelyezésbe lettek összevonva, s 
az étkezés elkészítése részükre közös konyhán történik. Miután 
ezek a vasútbiztosító egységek a súlyos harcok következtében 
Fejér m. legkiéltebb helyiségeiben vannak elhelyezve (például 
Martonvásáron stb.), ezek szinte csak a Budapestről kiszállított 
étkezési cikkekkel élelmezhetők, ami a fennálló járműhiányok 
következtében szinte a lehetetlenséggel határos. Amennyiben 
a hadosztály a megfelelő és rendszeresített gk. és orsz. j mű 
készlettel rendelkezne, úgy ezen kikülönített részek élelmezé' 
seben zökkenő nem állana elő.75 

A Budapesttől távolabb fekvő zlj-ak ellátása valamivel 
könnyebb és kedvezőbb a Budapesten elhelyezett alakulatoké' 
nál, mert segélyforrásokban gazdagabb környéken vannak. 

Általános kívánság az élelmezés során a műszaki hadosz
tálynál, amint már az előzőekben jelentettem, a napi élelem-
.adagváltság és a napi 4000 kalória emelése. 

717. Ruházat 

A műszaki hadosztály alakulatainak ruházattal való ellá
tása általában igen kedvezőtlen, különösen nagy hiányok van
nak nadrágban, köpenyben, fehérneműben, bakancsban, lepe
dőben és szalmazsákban. A takaróval való ellátás általában pa
naszra nem adhat okot, mert a hadosztály zöme 2̂  takaróval van 
ellátva. A ruházati hiányosságok természetesen" igen károsan 
mutatkoznak meg a nehéz fizikai munkát végző és vasútbizto
sító őrszolgálatot teljesítő legénység hangulatán és munka-, 
illetőleg szolgálati készségén. A hadosztály ruházatának hely
zetét a III. sz. alatt csatolt kimutatás tüntet i fel. Ez azonban 
nem mutatja hű képét a hadosztály ruházattal való ellátásá
nak. Ugyanis a műszaki hadosztály zlj-ai más-más alakulatok
ból alakultak meg s most vannak feltöltés alatt. A valóságban 
meglevő készletek még nincsenek mind leltározva. így a Buda
pesten megszemlélt 6 alakulat közül egyedül csak az I. vb. zl j-
nál találtam ruhaleltárt és az összes előírt előjegyzéseket, míg 

75 Megjegyzés .az irat szélén: „Tilos és bűn." 
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a többi zl j -aknái sem leltár, sem egyéb előírt feljegyzések, se
gédletek nincsenek felfektetve, ezért a III. sz. alatt csatolt és a 
ruházati helyzetet feltüntető kimutatás adatai nem fogadhatók 
el hiteles készleteknek. A vezető hadbiztost utasítottam, hogy 
ne elégedjen meg a meglevő készleteknek csak papíroson való 
bejelentésével, hanem gondoskodjon a készletek sürgős átro-
vancsolására és leltárba vételére. Ehhez azonban feltétlenül 
gépjárműre volna szüksége, mert ennek hiányában a jelenlegi 
közlekedési lehetőségek mellett ezen-sürgős művelet hosszú he
teket vesz igénybe. 

Ugyancsak utasítottam a hadosztály vezető hadbiztosát, 
hogy saját hatáskörében intézkedjen az egyes zlj-ak felesleges 
ruházati készleteinek más zlj-ak hiányaira való áttolására. Ez 
a művelet természetszerűleg ismét csak gjmű-vel volna gyorsan 
foganatosítható. 

Amint általában megállapítottam a műszaki hadosztály 
anyagi szolgálata csak a megfelelő szállítóeszközök rendelke
zésre bocsátása esetén látható el biztosan és zökkenőmentesen. 

IV. Elhelyezés 

A műszaki hadosztály Budapesten megszemlélt alakulatai 
általában lkt-szerű elhelyezésben vannak. A legénység részére 
részben legénységi ágy, részben szalmazsák van kiadva. Amint 
a III. sz. alatt csatolt kimutatásból kitűnik, nagy hiányok van
nak lepedőben, szalmazsákban. A hiányzó ágyneműszükségle
tek a hadbiztosi raktárból a beszállítás arányában nyernek ki
elégítést. A takaróellátásnál a helyzet nem mondható kedvezőt
lennek, mert a legénység zöme már 2 takaróval van ellátva. A 
még hiányzó takaró ugyancsak a beszállítás arányában nyer ki
elégítést. 

Az elhelyezésre szolgáló épületek tatarozása, helyreállí
tása folyamatban van. Panasz általában, hogy az I. honv. ker. 
építési osztálya az épülethelyreállítási munkálatokat vontatot
tan eszközli. 

A gazd. közig, szemle során általában megállapítottam, 
hogy a gazd. közig, szolgálatot végrehajtó közegek nem eléggé 
mozgékonyak és öntevékenyek, ami természetszerűleg kihatás
sal volt eddig az ellátó szolgálatra is. így a leltárak és előjegy
zések a Budapesten megszemlélt alakulatoknál csak az 1. vas
útbiztosító zlj. hivatalában voltak rendben felfektetve. A had
osztály vezető hadbiztosát utasítottam, hogy a legalaposabban 
ellenőrizze ezen hiányosságok sürgős pótlását, továbbá kéthe-
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tenként vonja össze az alárendelt egységek gazdasági hivatal 
főnökeit és élelmező tisztjeit és gondoskodjon azoknak a szak
szolgálatba való alapos kiképzéséről.76 

Tóth Mihály hb. ezds. s. k 
H. L., H. M. ein. 1945, 45899 sz., — Eredeti tisztázat. 

7. 
1945. november 28. 

A debreceni 6. honv. kerületi parancsnokság igazoló jelentése 
a H. M.-hez a városban levő munkásalakulatok helyzete tárgyá

ban, amelyet a helyi újság erősen kifogásolt. 

Jelentem, hogy a mű. ho. számára a H. M. úr Debrecenben 
a 4. véhíd. zlj. és 'a 2. hír, ép. zlj, felállítását rendelte el. A 2. 
hír. ép. zlj. embereit a zlj. pság intézkedései szerint azóta több 
részletben Rákoscsabára már el is szállították és így további 
sorsuk itt ismeretlen. A 4. véhíd. zlj. mintegy 500 főnyi tömege 
azonban komoly és szervezett foglalkoztatás nélkül még ma is 
Debrecenben van és jelenléte — amint azt a Tiszántúli Nép
szava november 28-i számában megjelent cikk is bizonyítja — 
nemkívánatos megjegyzésekre ad okot, annak ellenére, hogy a 
nem foglalkoztatott embereket már különböző alkalmi felada
tokra' vettem igénybe (fakitermelés stb.) és a szovjet hatóságok
tól csak röviddel ezelőtt átvett csendőrlaktanya, mint egyedül 
szóbajöhető elhelyezési lehetőség, lakhatóvá tételére az ablak
üvegek fokozatos pótlásával és a szabad kereskedelemben kap
ható összes vaskályhák felvásárlásával és beállításával az ápo.77 

minden lehetőt elkövet. (Élelmezés terén panaszok eddig nem 
merültek fel s ilyen sérelmeket a csatolt újságcikk sem sorof 
fel.) 

Bár a Tiszántúli Népszava szóban forgó cikke a ker. pság 
idejekoráni felvilágosító közbelépése folytán nem az eredetileg 
tervezett éles hangnemben látott napvilágot, annak egyes, az 
igazsághoz közeljáró megállapításai semmiképpen sem szolgál
nak a honvédség tekintélyének emelésére. Elkendőzhetetlen 
tény ugyanis, hogy ezek az emberek, miután a H. M. rendelke
zése értelmében behívó j együkre is rá volt vezetve, hogy szol
gálatukat 'saj át ruházatukban fogják ellátni, részben azért, mer t 
jobb ruhájuk valóban nincs, részben pedig ügyes számításból, 

76 Az ügydarabot „Az ügyosztályok véleménye alapján intézkedést nem igé
nyel" — jelzéssel 1945. XI. 4-én irattárba tették. 

77 állomásparanesnokság. 
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hihetetlen rossz ruhában, felső kabát nélkül és erős lábbeli 
hiányokkal vonultak be. Ebben a ruházatban télvíz idején őket 
vasútépítő munkára alkalmazni lehetetlenség lesz, mert ez 
előbb-utóbb tömeges megbetegedésekhez és az elkeseredés 
szülte szökésekhez vezetne. 

Tény az is, hogy a jelenlegi illetmények a természetbeni 
ellátáson kívül a különféle pótlékok összeadása után is naponta 
a rendfokozat nélküliek számára 530 pengőt tesznek ki, ami sok
kal kevesebb, mint amit ezek a nagyrészben ipari munkások 
otthon meg tudnának keresni. 

A mű. ho. beállításának így óvhatatlanul az a jellege van, 
hogy az újjáépítési munka gyorsítása érdekében nemcsak a 
hiányzó munkafegyelem pótlására vette igénybe a kormányzat 
a katonai fegyelem eszközeit, hanem a katonai fegyelem korlá
tai közé szorított kényszermunkásokat a szabadbérek és a ki
fizetett illetmények közötti lényeges különbségek miatt, még 
anyagilag is hátrányos helyzetbe hozza. így állván a helyzet, 
feltehető, hogy a munkás hadosztállyal kapcsolatban sorozato
san napvilágot látó sajtómegnyilatkozások a jövőben még csak 
élesedni fognak. E támadások éle pedig már bizonyára nem a 
munkás hadosztály felállítását kezdeményező Közlekedési Mi
nisztérium, hanem esetleg a honvédség felé fog irányulni. 

A magam részéről a mű. ho. alakulatainak foglalkoztatását 
biztosítva csak úgy látom, ha 

1. nevezettek számára központi kiutalás alapján meleg 
munkaruha, vagy jó állapotban levő egyenruha (téli óvócikkek
kel) lenne biztosítható, 

2. különleges munkapótdíj címén katonai szolgálatuk foly
tán anyagilag nem kerülnének a szabadiparban foglalkoztatott 
társaiknál kedvezőtlenebb helyzetbe. 

Kővári vőrgy. s. k. 
H. L.. H. M. ein. 1945, 46841 sz., — Eredeti tisztázat. 
(Eredeti szám: 10.301 ein. I. ny. 1945.) 

8. 
1945. december 3. 

Az 1. honvéd vasútbiztosító ezred nevelő tisztjének, Pálos Lajos 
századosnak jelentése az 1. mű. ho. nevelő osztályához a novem

ber havi munkájáról. 

A vasútbiztosító ezred f. évi november havi nevelési hely
zetével kapcsolatban az alábbiakat jelentem: 

A f. évi november hó elsejével felállított vasútbiztosító 
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ezred szervezési nehézségekkel küzd. Komoly nevelői munka ' 
ról — szakszemélyzet hiányában — eddig beszélni nem lehe t 
Rátermett egyének kiválasztása folyamatban van, s a rendsze
resített helyek egy része ilyenekkel van feltöltve. 

Rendszeresített nevelői helyek: 
Ezrednevelő tiszt: Pálos Lajos szds. 
I. zlj. nevelő tiszt: Vass László szkv. 
II. zlj. nevelő tiszt: Jakab József szkv. 
III. zlj. nevelő tiszt: László Vilmos szkv. 
IV. zlj. nevelő tiszt: R. Tóth Ferenc hdgy. . . .78 

A ho. pság 1/b osztály vezetőjének szóbeli parancsára meg
kezdtem a budapesti századok meglátogatását. Személyes ta
pasztalataimról már jelentéseket tettem. Szükségesnek tartom 
a leglényegesebb dolgokat újból felsorolni, mert ezekben látom 
a nevelés legnagyobb akadályait. 

Eredményes nevelési munka csak anyagilag, szellemileg és 
politikailag felkészült egyéneknél eredményes. Mindaddig, amíg 
a honvéd figyelmét megélhetési, családfenntartási és a szolgálat 
iránt ellenszenv köti le, eredményt elérni alig lehet. 

A háborús szolgálatban elfáradt egyén leszerelni kíván. A 
társadalom általános lelki lezüllése, s a könnyű pénzszerzési 
lehetőség is csábítóan hat. A szolgálatot átmeneti állapotnak 
tartják. Elégedetlenek. Nincs ruha, silány az élelmezés, rossz a 
szállás, nincs tisztálkodási lehetőség, s főleg a katonai szolgálat 
nem általánosan kötelező. 

Politikai iskolázottságról sem lehet beszélni. Sok helyen 
hiányzik a sajtó felvilágosító munkája, olvasásra nincs türel
mük. 

A nevelőnek minden képességét össze kell szednie, ha eze
ket a nehézségeket, át akarja hidalni. Kiszállásaimnál igyekez
tem elfogadható érvekkel megmagyarázni az ország szomorú 
helyzetét és azt, hogy miért kerültünk ide. Általában jó szándé
kot tapasztaltam és egy időre az elégedetlenséget retorikai esz
közökkel sikerült is leszerelni. Sok helyen saját hatáskörben in
tézkedtem is, amely a meggyőzés erejével hatott. (Zsoldfizetés, 
gh. problémák, szabadság stb.) 

Nem kerülheti el a figyelmet a tisztek és tiszthelyettesek 
magatartása sem. Ahol alkalmas parancsnok és komoly beosz
tottak vannak és ahol a honvédség új szellemét helyesen értel
mezik, ott a nevelőnek könnyű dolga van. A parancsnokok gon-

78 AZ irat következő része felsorolja azokat a századokat, ahol a nevelő
tiszti helyek még betöltetlenek. 
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dos kiválasztása éppen olyan fontos, mint alkalmas nevelők 
kiképzése. 

Sürgős szükség van könyvtárra, sajtóra. A Fali Újság szer-' 
kesztésére intézkedtem. 

Pálos Lajos szds. s. k, 
H. L., H. M. ein. 1945, 48265., — Eredeti tisztázat. 

9. 
1945. december 6. 

Lóránt Imre fhdgy., az 1. mű. ho. nevelőtisztjének jelentése a 
H. M.-hez a hadosztálynál november hóban végzett nevelői 

munkáról. 

A) Hadosztály törzs: 
1. Adminisztráció és szervezés: A hadosztály nevelő szer

vezet és a nevelő törzs felállítása és megszervezése. 
2. Szociális munka: Föld, házhely igénylések, családi se

gélyek és egyéb hadigondozási ügyek intézése. 
3. Politikai munka: XI. hó 29-én politikai beszámoló a ho, 

törzs ti., thtts. és polg. alkalmazottaknak. December havi terve
zet: ti., thtts. és polg. alkalmazottaknak 4 politikai előadás: 1. 
A fasizmusról. 2. Igazságos és igazságtalan háborúról. 3. A Ma
gyar Függetlenségi Frontról. 4. A Szovjetunióról, az Amerikai 
Egyesült Államokról és Nagy-Britanniáról. 4. Politikai beszá
moló az aktuális bel- és külpolitikai helyzetről. — A december 
havi tervezet 4 politikai előadás: 1. A demokráciáról. 2. A há
ború története. I. rész. 3. A háború története II. rész. 4. Az új 
honvédségről. — 4 politikai beszámoló az aktuális bel- és kül
politikai helyzetről. — 4 megbeszélés fegyelmi, belrendi, baj
társi és szociális problémákról. 

4. Propaganda és sajtó: A hadosztály törzs faliújságjának 
első és második száma megjelent. Ezek a készülő karácsonyi 
számmal együtt a „Honvéd Kultúrnapokon" kiállításra kerül
nek. A ho. nyomtatott heti újságja 148 x 210 mm nagyságban, 
16 oldalon, heti 1000 példányban fog megjelenni. Papírigénylés 
és lapengedély folyamatban. — A ho. törzs nev. csop. és min
den egyes alakulat számára könyvtár felállítását javaslom, 
melynek beszerzésére anyagi fedezet engedélyezését kérem. — 
A napilapok megrendelése az összes alakulatok számára folya
matban van. 
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B) Vbizt. ezred. 
Az ezred nev. ti. jelentését 3. szám alatt mellékelem.79 

C) Vasút- és hídépítő zlj-ak. 
Tekintve, hogy a zlj-ak nevelő intézménye szervezés alatt 

áll , jelentés még nem érkezett be. 
D) Híradó építő zlj-ak. 
Mint C) pont. 

Lóránt Imre fhdgy. s. k., ho. nevelő tiszt. 
H. L., H. M. ein. 1945, 48265 sz., — Eredeti tisztázat. (Eredeti száma: 1119.) 

10. 
1945. december 12. 

Az 1. mű. ho. parancsnoka dicséretben részesíti Bagi József őr~ 
vezetőt, aki egy va,súti fosztogatást akadályozott meg. 

Bagi József l/L vasútbiztosító zászlóalj állományába tar
tozó őrvezető 1945. évi december hó 2-án, mint a Nyugati-
pályaudvarra vezényelt vasútbiztosító őrség tagja szolgálati 
ideje alatt észrevette, hogy a pályaudvaron levő Konzum-rak
tárt fosztogatók feltörték és onnan nagy mennyiségű élelmet 
visznek el. Dacára annak, hogy a több főből álló betörők Bagi 
őrvezetőre egy géppisztolysorozatot adtak le és eközben a kö
penyén levő makkgombját is lelőtték, a rablók után ment és 
megfigyelte, hogy azok az elrabolt árut hova helyezik el. Bátor
ságának és kötelességtudásának eredménye, hogy az elrablott 
á ru nagy része a MÁV birtokába visszakerült. 

Bagi őrvezetőt életét kockáztató bátorságáért a hadosztály 
minden egyes tagjának mintaképül állítom és ezért hadosztály 
parancsnoki dicséretben részesítem, azonkívül részére 4 (négy) 
hét szabadságot engedélyezek otthonába. 

. Bagi Őrvezetőt a Magyar Államvasutak Igazgatóságának 
kérésére a Magyar Közlekedésügyi Miniszter Űrhöz pénzbeli 
jutalomra is javaslatba hoztam,. . .80 

Molnár vőrgy. s. k. 
H. L., 1. mű. ho. iratai. 13 fasc, 13. sz. ho. pes. — Sokszorosított másolat. 

79 A jelentést nem közöljük. 
20 A témánkat nem érintő részeket a ho. pcs.-ból kihagytuk. 
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u. 
1945. december 15. 

Az 1. honv. mű. ho. parancsnoksága 14. sz. hadosztály parancsa" 
ban dicsérőleg emlékezik meg Mihalik János törzsőrmesterről, 

aki többrendbeli vasúti árufosztogatást akadályozott meg.SÍ 

A beérkezett jelentésekből, valamint az elöljáró pság-ok 
jelentéseiből megállapítom, hogy az l/l. vb. zlj. 3. szd. állomá
nyába tartozó Mihalik János ht. tőrm., valamint ugyanezen szd-
tói a Budapest Nyugati-pályaudvar biztosítására kirendelt őr
ség tagjai példás kötelességtudással látják el feladatukat, mely
nek eredményeképpen f. hó 4-én, 6-án, 8-án és 10-én többrend
beli vasúti árufosztogatást akadályozott meg, a fosztogató te t 
tesek nagy részét letartóztatta, s a megkerült árukat a MÁV 
raktárfőnökségnek visszaszolgáltatta. Mindezekért Mihalik Já
nos ht. tőrm. őrpk-ot, valamint őrségének minden egyes tag ' 
ját 

HADOSZTÁLYPARANCSNOKI 
dicséretben részesítem, s ténykedésüket példaképül állítom. 

Molnár vőrgy. s. k. 
H. L., 1. mű. ho. iratai. 13. fasc, 14. sz. ho. pes. — Sokszorosított másolat. 

12. 
1945. december 18. 

A mű. ho. parancsnokának 15. sz. hadosztály parancsa megtiltja 
a legénység karácsonyi szabadságolását. 

A téli jégzajlás, az árvíz és hófúvások veszedelme az ország 
főközlekedési vonalainak működő képességét veszélyeztetik. 
Miután az ország közellátásának és egyéb gazdasági életének 
fenntartása miatt a közlekedés egy nemének sem szabad meg
bénulnia, a Honvédelmi Miniszter Ür elrendelte, hogy a mű
szaki hadosztálynak a karácsonyi ünnepek alatt is őrhelyén kell 
állania és egyrészt a veszélyek megelőző elhárítását kell teljes 
erőből szorgalmaznia, másrészt előre nem látott természeti e le
mi csapásoknál, azok megfékezésénél közreműködni minden pil
lanatban készen kell állania. 

si L. a 80. sz. jegyzetet. 
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Ezért a műszaki hadosztály honvédéi karácsonyi szabadsá
gukat csak akkor fogják megkapni, ha azt a helyzet meg fogja 
engedni. 

Jelen parancsomat összes alárendelt parancsnokaim tegyék 
beható iskolázás tárgyává. A hadosztály legénységének magya
rázzák meg, hogy erre a lépésre az ország vezetői nem szívesen 
és csak a viszonyok parancsoló nyomása alatt határozták el ma
gukat, erre az ország érdekében, a közösség érdekében van 
szükség, éppúgy, mint mikor az előőrsön levő csapatrészek még 
önfeláldozás árán is biztosítani kötelesek a rájuk bízott részek 
nyugalmát. Abban a pillanatban, amikor a közlekedés feltétlen 
biztonságáért felelős kormányzati tényezők úgy látják a hely
zetet, hogy a készenlét enyhíthető, a legénység szabadságolá
s á r a ' a kellő intézkedéseket ki fogom adni. 

Viszont a legénység nyomatékosan figyelmeztetendő, hogy 
amennyiben jelen parancsom ellenére szolgálat helyéről önké
nyesen eltávozna és így a nép érdekei ellen vétene, a szökevé
nyek ellen a legdrákóibb rendszabályokat fogom foganatosí
tani. Meg kell értenie mindenkinek és a parancsnokoknak meg 
kell alárendeltjeikkel értetni, hogy a közösség érdeke az egyén, 
érdekeit megelőzi és ezt az utolsó nagy erőfeszítést — remé l 
jük — ezen a télen végre utoljára kell meghozni a magyar hon
védeknek. 

Molnár vőrgy. s. k. 
H. L., 1 mű. ho. iratai. 13. fasc. 15. sz. ho. pes. — Sokszorosított másolat.82 

w 

13. 
1945. december 20. 

Tombor Jenő honvédelmi miniszter rádióbeszédében visszaté
résre szólítja jel a mű. ho. megszökött katonáit. 

Felhívás a műszaki hadosztály honvédéihez! 
Már a honvédséghez intézett első rádiófelhívásomban is 

minden bajtársamat a legjobb szándékomról és őszinte szerete
temről biztosítottam és kimutattam, hogy szavaimat komolyan 
veszem. De már akkor is kijelentettem, hogy a demokráciának 
is föltétlen szüksége van az államhatalom minden parancsát 
hűségesen teljesítő katonákra. Mélységesen felháborodtam, 
amikor megtudtam, hogy a hadosztálytól milyen sokan távoztak 
el önkényesen, vagy szöktek meg a legutóbbi napokban. Összes 

82 Az iratanyagot a H. M. ein. 1945—46 évi anyagából válogattuk, de néhány 
darabot — így pl. ezt is — közlünk az 1. mü. ho. pság. fondjából is. 
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honvédalakulataink közül a műszaki hadosztályra várnak a 
legnehezebb, de egyben a leghasznosabb feladatok is. A mostani 
viszonyok mellett a műszaki hadosztály az ország újjáépítésé
nek egyik leghatékonyabb eszköze és ez a tudat kell, hogy a 
hadosztály minden tagját büszkeséggel, de egyben áldozatkész 
kötelességérzettel töltse el. Végtelenül fájlalom, hogy ez az ér
zés a hadosztály nem minden egyes honvédjét hatja át. Ezennel 
felhívom tehát mindazokat a műszaki hadosztályhoz tartozó 
honvédeket, akik beosztási helyüket elhagyták, hogy azonnal 
vonuljanak be. Mindazok, akik e felhívásomnak eleget nem 
tesznek és akiket az államhatalom közegei kénytelenek lesz
nek felkutatni és letartóztatni, szökés bűntette, tehát igen sú
lyos büntetendő cselekmény miatt fognak bíróság elé állani. 
Ezeknél magam is nemcsak azt látom, hogy valóban szökésben 
bűnösek, de nézetem szerint ezek egyben hazaárulók is, mert 
önző egyéni, pillanatnyi érdekeiket elsősorba helyezve, az or
szág újjáépítését tudatosan akarják megakadályozni és ezzel a 
mi népkormányzati rendszerünket akarják megrendíteni. Vegye 
tudomásul mindenki, hogy a jogrendet a hatáskörömbe eső te
rületen föltétlenül meg fogom óvni és a megtorlás elől senki
nek sem lesz módjában bujdosás útján megmenekülni. 

A műszaki hadosztálynak azokat a derék honvédéit, akik 
mindvégig hűségesen teljesítették kötelességeiket, a legrövidebb 
időn belül megjutalmazni kívánom és ezeknek már most is a 
haza és a szolgálat nevében köszönetemet fejezem ki. 

Ezt az alkalmat egyben felhasználom arra is, hogy a mű
szaki hadosztály létszámának feltöltését más módon is lelkes, 
dolgozni akaró emberekkel elősegítsem. 

Felhívom tehát elsősorban a behívó j eg vet kapó nemtény
leges honvédeket arra, hogy a behívó parancsnak föltétlenül 
engedelmeskedjenek. A munkaképes és munkát szerető férfia
kat pedig felhívem az önkéntes jelentkezésre is és biztosítom 
az illetőket, hogy a műszaki hadosztálynál nemcsak a katonai 
illetményt és ellátást kapják meg, hanem egyúttal olyan ma
gas pótdíjban is részesülnek, amellyel javadalmazásuk a polgári 
munkásokéval egyenlővé válik. 

Ezt a felhívásomat a rádió útján és írásban adom ki. Utób
bit a parancskiadás alkalmával több ízben fel kell olvasni. 

Dr. Tombor s. k. 
honvédelmi miniszter*7' 

H. L., 1. mű. ho. iratai 13. fasc, 19. sz. ho. pes., — Sokszorosított másolat. 

83 Tombor Jenő rádióbeszéde az l. .mii. ho. 19 sz. ho. pes.-ban maradt ránk. 
A pcs.-ból csupán ezt a részt közöljük. 

330 



14. 
1945. december 20. 

A III. híradó építő zlj. II. századának helyzetjelentése az alaku
lat anyagi helyzetéről. 

Anyagi helyzet: 
Élelmezés: A szd. élelmezése a munkateljesítményhez és 

munkakívánalomhoz mérten igen gyenge. A részlegek átlag 
reggel 7—8 óra között indulnak munkára és este 4—5 óra kö
zött érkeznek meg, igen gyakran 25—30 km utat megtéve. A 
reggeli rántott levessel, vagy fekete kávéval napi 8 órát dol
gozni megerőltető. Az ételhez a zsiradék kevés, például kettő 
hétre 25 főre IV2 kg margarint kaptunk. Húsfélét három hete 
nem vételeztünk. A só nem elég az ételek ízesítéséhez. Fűszer, 
zöldség, kevés. A nehéz munkát ilyen étkezés mellett végezni 
megerőltető. 

Egészségügy: F. hó 19-én a szd. fertőtlenítésen és fürdésen 
vett részt. A meghűlés gyakori a hiányos öltözködés miatt. A 
legénység nagy része még oltva nem volt. Fehérnemű minden
kinek csak egy rend van, de ez is nagyon rongyos, így a t isztái ' 
kodás nehézkes. Csereanyag nincs, cserélni nem lehet. 

Rvházat: Szükséges lenne több javítóanyag kiadása, főleg 
talp, mert a sok gyaloglás (vasúti töltésen) tönkreteszi az 
amúgyis rossz lábbelit, s ha nem javítjuk, teljesen használha
tatlanná válik. A meleg téli óvócikkek nélkülözhetetlenek: 
kesztyű, fülvédő, meleg alsóruha stb. A kiadott 3 kg talp el
fogyott, javíttatni nem tudok. 

Fegyelem: Különösebb fegyelmezetlenség nem fordult elő 
Az újonckiképzés hiányát azonban tapasztaljuk. 

Elhelyezés: Jó szalmazsákokon, száraz, fűtött, meleg szo
bában alszanak az emberek. 

Mű. anyag: A szd. létszámának megfelelő szerszám már ren
delkezésre áll, a postától megfelelő mennyiséget kaptunk. 

Általában a ruházat rendezése és az élelem feljavítása a 
legsürgősebb feladat. Legalább még egy országos járműre voľna 
szükségünk. 

Olvashatatlan s. k. aláírás, 
századparancsnok 

H. L., H. M. ein. 1945, 49836 sz., — Eredeti tisztázat. 

331 



15. 
1945. december 22. 

Az 1. műszaki hadosztály jelentése a H. M.-hez a szovjet kato
nai-vasúti szervekkel a szolgálat hatékonyabb ellátása érdeké

ben folytatott megbeszéléséről. 

1945. évi XII. 17-én és 21-én az 1. honvéd műszaki hadosz
tályparancsnokság részéről: Horváth alezredes l/a oszt. vezető 
és Kertész szds. vasútbiztosító előadó, a MÁV részéről: Dr. 
Szondy až F/b oszt. vezetője, Arany Árpád főintéző és Vid Jó 
zsef intéző egyrészt, másrészt a szovjet hatóságok részéről: 
Cherkov ezredes, Koszev vezérőrnagy helyettese tárgyalásokat 
folytattak a vasútbiztosítás hatályosabbá tételéről, valamint az 
ezzel kapcsolatos sürgős teendőkről. — A tárgyalásokról állan
dóan tájékoztatva lett Bebrits közlekedésügyi államtitkár és a 
MÁV igazgatósága. , 

Az 1. honv. mű. hadosztály, valamint a MÁV részéről a kö
vetkező kérések lettek előterjesztve a szovjet pság-hoz: 

1. A budapesti és vidéki nagyobb pályaudvarok vasútbiz
tosító őrségeinek szovjet katonai járőrökkel történő megerősí
tése, 

2. A vonatkísérő (mozgó) őrségek szovjet-orosz járőrökkel 
történő megerősítése. 

3. Az 1. vasútbiztosító ezred fegyverzetének teljesre való 
feltöltése (közbenjárás ügyben a SZEB-nél ) . . .s* 

Koszov szovjet vezérőrnagy, a MÁV orosz katonai pa
rancsnokának helyettese — helyt adva az esetleges további tár
gyalásoknak — a fentiekre vonatkozólag az alábbiakat közölte: 

l-hez: Mindazon pályudvarok szovjet katonai parancsno
kait, ahol^ magyar őrségek is vannak, utasítja, hogy a magyar 
vasútbiztosító őrségeket a legmesszebbmenőén támogassák szol
gálatuk ellátásában. A pályaudvarokon szolgálatot teljesítő 
magyar vasútbiztosító őrségek adott esetben a szovjet pálya
udvari katonai őrséghez fordulhatnak és tőle támogatást kér 
hetnek. 

2-höz: A vonatkísérő (mozgó) őrségek szovjet katonai já r 
őrökkel történő megerősítése létszámhiány miatt egyelőre nem 
lehetséges, a későbbiek folyamán azonban erről szó lehet. 

3-hoz: A Honvédelmi vagy a Közlekedésügyi Minisztérium 
ez irányú előterjesztését és kérését a SZEB-nél támogatni 
fogja. . . 

84 A tárgyalásokon felmerült a mü. no. vbizt. katonáinak fegyverhasználati 
joga is. 
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Az ország szénellátásának biztosítása céljából Koszov ve
zérőrnagy helyettese kérte, hogy a szénszállító, úgynevezett 
„virtuska" zárt szerelvényeket az 1. honv. mű. ho. magyar ka
tonai őrségekkel kísértesse. Tudomása szerint cca 30 darab 
ilyen szerelvény működik, egy-egy szerelvényhez 10—12 fő
nyi őrség lenne szükséges. 1—2 főből álló szovjet katonai járőr 
is csatlakozna esetenként. Az őrség részére a MÁV szovjet-orosz 
parancsnoksága a MÁV Ig-al karöltve szerelvényenként egy -
egy zárt, jól fűthető, fekhellyel is felszerelt vasúti kocsit bocsá
tana rendelkezésre. Az első őrség f. hó 29-én indulna. 

A műszaki hadosztály képviselőjének azon megjegyzésére, 
hogy ezen cca 300 főnyi őrség a vasútbiztosító alakulatok egyéb 
feladatai miatt, elsősorban a pályudvarok, valamint a közellá
tási, jóvátételi és egyéb közérdekű szállítmányok őrizete miatt 
nem áll rendelkezésre, Koszov vezérőrnagy helyettese azt ja
vasolta, hogy a pályaudvarok vasútbiztosító őrségeit csökkent
sük, miután ott nagyobb létszámú szovjet-orosz katonai őrségek 
is vannak szolgálatban. 

Koszov vőrgy. helyettese végül kijelentette, hogy a vasút
biztosítással kapcsolatos összes kérdésekben megbeszéléseket 
fog folytatni Gerő közlekedésügyi miniszter és Bebrits közle
kedésügyi államtitkár urakkal. 

H. L„ H. M. ein. 1945, 49910 sz., — Másolat. 

16. 
1945. december. 

A mű. ho. a 2/1. véhíd. szd. dicséretét terjeszti fel a Hi M.-hez. 
.Ez az egység a szegedi Tiszahíd megmentésénél adoti jelentő» 

segítséget. 

Jelentem, hogy az árvízvédelemben Szegeden alkalmazott 
volt 2/1. véhíd. szd. az 5. ker. parancsnokságtól az alábbi szö
vegű dicséretet kapta, melyet tudomásul vételre felterjesztek. 

„1945. évi karácsonykor érkezett Szegedre a 2/1, vasút" és 
hídépítő század azzal a feladattal, hogy a Vörös Hadsereg által 
épített tiszai vasúti hidat a jégzajlás általi elsodrástól és Szeged 
városát pedig az árvíztől megóvja. 

A tél folyamán a Tisza jégzajlása a szegedi vasúti híd ki
vételével az összes többi Tisza hidakat elsodorta. így a Duna—-
Tiszaköz és a Tiszántúl közötti forgalom csupán a szegedi vas
úti és közúti hídon volt fenntartható. 
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A 2/1. véhïd. szd. tisztjei, thtts-ei és legénysége a Vörös 
Hadsereg katonáival hónapokon keresztül önfeláldozó hősies 
küzdelmeket folytattak az elemekkel. Éjjel-nappal fáradtságot 
nem kímélve, igen sokszor életveszély között végezték a jég
robbantásokat. Hű kötelességteljesítésük eredményeképpen a 
hidat az elsodrástól, Szeged városát pedig az árvíz vészedéi era • 
tői megmentették. 

Midőn a század eredményes munkájának befejeztével állo
máshelyére visszatér, ezúton búcsúzom annak minden tagjától 
és köszönetemet fejezem ki önfeláldozó munkájukért. Kívánom, 
hogy ugyanilyen eredményességgel és lelkesedéssel teljesítsék 
jövőben is feladataikat a demokratikus Magyarország újjáépí
tésének keretében. 

A 2/1. véhíd. szd. minden egyes tisztjét, thtts-ét és legény^ 
ségét. 

KERÜLETPARANCSNOKI DICSÉRETEKBEN 
részesítem. 

Örley vőrgy. s. k." 
Molnár vőrgy. s. 7c. 

H. L.. H. M. ein. 1946, 12916 sz., — Másolat . 
(Eredeti s zám: 53873,1. a. 1946.) 

17. 
1946. január 11. 

A H. M. fegyver- és lőszer osztályának javaslatai a mű. ho 
fegyverzetének előteremtésére. N 

À mű. ho. múlt évi XII. 18-án kelt mellékelten idecsatolt 
kimutatás szerint fegyverzet hiányai az alábbiak: 

a) Puska 1200 darab 
b) Géppisztoly 500 darab 
c) Pisztoly 800 darab 

Fenti hiányokból a pisztolyhiány jelen pillanatban egyál
talában nem pótolható. 

Puskahiány pótlására rendelkezésre áll: 
a) A H. M. fegyver és lőszer o. által gyűjtött; kb. 2000 db 

használhatatlan, illetőleg roncspuska, amelyből kb. 300 db ki
sebb javítással rendbehozható. A fennmaradó 1700 puskából a 
használható részek kitermelésével tartalék alkatrészkészlet ké 
pezhető. 
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b) Az 1. honv. ker. pság-nál, annak raktáraiban rendelke
zésre áll; 739 db különböző fajtájú roncs, illetőleg javításra 
szoruló puska. 

c) A 2. honv. ker. pság. hadbiztosi fiókraktárában; 220 db 
különböző mintájú puskát és 8 db géppisztolyt tárol, mely szin
tén alapos javításra szorul. 

d) Az 5. honv. ker. pságnál rendelkezésre áll; 1367 db kü
lönböző mintájú raktárakba gyűjtött, javításra szoruló puska és 
43 db különböző fajtájú javításra szoruló géppisztoly. 

e) A 7. honv. ker. pság. raktárában tárol; 2226 db külön
böző mintájú puskát, melyből kb. 15%, azaz 400 db kisebb ja
vítás után használható, továbbá 70 db különböző mintájú gép
pisztolyt, melyből hasonlóan kb. 15%, azaz kb. 10 db kisebb j a 
vítás után felhasználható. 

Fenti fegyverzeti anyag (H. M. Fegyver és lőszert oszt., — 
1. honv. ker., — 2. honv. ker., — 5. honv. ker., — és 7. honv. ker. 
pság. anyaga) összegyűjtésével és ezen fegyverzeti anyagnak 

1. A H. IVT. Fegyv. és lősz. o. alárendeltségében megalakuló 
kis f egy ver javító műhely megindításával, továbbá 

2. A Mű. ho. pság-nál levő fegyverjavító műhely bevoná
sával az első bekezdésben bejelentett hiányok a mű. hadosz
tálynál pótolhatók volnának. 

Evégből szükségessé válna: 
1. A H. M. Fegyver és lőszer o. alárendeltségében megala

kuló kis f egy ver javító műhely felállítását elrendelni, továbbá 
IL A H. M. Fegyver és lőszer o. részére azonnali hatállyal 

20 napra 1 db 3 tonnás tehergépkocsit rendelkezésre bocsátani. 
(Műhelyberendezés, felszerelés, 1. honv. ker. pság. és 

Fegyv. és lősz. oszt. gyűjtött anyagának mozgatása 6 nap. 
2. honv. ker. pság anyagának felhozatala 3 nap. 
1. honv. ker. pság anyagának beszállítása 4 nap. 
5. honv. ker. pság anyagának beszállítása, 

két forduló 7 nap. 
A 7. honv. ker. pság. anyaga, annak nagy mennyisége 
miatt vasúti szállítással kerül Budapestre.)85 

H. L., H. M. ein. 1946, 1102. sz., — Fogalmazvány. 

85 „Pro domo" feljegyzés az előadói íven. 
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18. 

1946. január 12. 

A mű, ho. parancsnokság összefoglaló helyzetjelentése 
a H. M.-hez a jégveszéllyel kapcsolatos karhatalmi 

intézkedéseiről. 

A hirtelen beállott jégveszéllyel kapcsolatban a műszaki 
hadosztály által kirendelt és Budapesten alkalmazásra került 
mű. karhatalomról folyó hó 12-én 8 h-ig terjedő összefoglaló 
jelentésemet az alábbiakban terjesztem fel: 

Folyó hó 9-én 9 h-kor a Margit-hídnál épült cölöphídon a 
helyzet válságossá vált. A mű. hop. a Közi. Min. kívánságára a 
Déli összekötő vasúti hídtól a kivonuló honvédeket (kb. 300 fő) 
gk. szállítással a Margit-hídhoz rendeli ki. Itt feladatuk a Mar
git-híd bontása volt három váltásban. 

A mű. hop. az alárendelt egységeinek 10 h-kor együtt-
tartást rendel el, és a mű. kh.86 alkalmazására a következő ter
vet alkotja: 

A mű. hop. alárendeltségében két mű. kh. csop. alakul 
meg: 

1. Pest-i mű. kh. csop. Pk-a: Barangó István szds. Részére 
a mű. hop. gk-t rendelt ki. 

2. Buda-i mű. kh. csop. Pk-a: Jaross Nándor őrgy. 
Folyó hó 9-én kb. 17 h-kor a távb. ök. Buda és Pest között 

megszakadt. Ennek kiküszöbölésére, addig amíg Buda és Pest 
között a távb. ök. helyreáll, fontos és sürgős közlemények to
vábbítása a Kossuth-hídnál levő közvetítő állomáson át. Hívó
száma: 161—420, a Pesti-é: 123—961. Mindkét távbeszélő állo
másnál távmondatvevő és hírvivő közegek tartanak ügyeleti 
szolgálatot a felvett közlemények továbbítása céljából. 

Folyó hó 10-én 22 h-kor a jégtorlasz által megrongált Fe
renc József hidat szemrevételeztettem és a Közi. Min.-nak a 
hídnál levő kirendeltségével az összeköttetést felvettem. A mű. 
kh-nak budai csoportját riasztottam, azonban a tartalékok be
vetésére nem került sor, mert a hídnál levő polgári munkaerők 
a veszély elhárítására elegendőnek bizonyultak. 

Folyó hó 11-én délután a Közi. Min-ből vett értesítés alap
ján a mű. ho. Duna-menti alakulatai utasítva lettek, hogy a 

86 Karhatalom. 
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Dunán úszó, nagy értéket képviselő faanyagokat partra von
tassák. 

A mű. kh. alkalmazásában történő változásokat esetenként 
je lentem. 

Györgypál szds. s. k. 
H. L., H. M. ein. 1946, 1127 sz., — Eredeti tisztázat. 
(Eredeti száma: 113. ein. l/a. 1946.) 

19. 
1946. január 16. 

A H. M. szóbeli eligazítása a mű. ho. parancsnoksága részére. 
Közöljük a szóbeli eligazítás vázlatát. 

1. A szervezési rendeletben a Szövetséges Ellenőrző Bizott
ság által engedélyezett állománnyal egy hídépítő munkásszá
zad felállítása még folyamatban van oly módon, hogy ha az 5. 
zlj . az előbbi állományát eléri, akkor a fölös bevonultakat a 
szervezési állomány táblázat szerinti szervezéssel hídépítő mun
kásszázadba kell szervezni. Előmunkálatként az 5. véhíd. zlj. 
pság. állapítja meg, hogy annak idején melyik honvéd kerület
től nem érkezett fel" a hídépítő szakasz. Erről bennünket ér te
síteni kell. 

2. A vkf. által kért pótdíj rendelet a Pénzügyminisztérium
ban intézés alatt. Átküldte a hadbiztos főnök elvi előadója. 

3. Györgypál szds. urat kérem arra, hogy miután a hon
védség a Kossuth-híd építését emberrel, eszközzel, támogatta, 
a H. M. úr feltétlen akar plakettet. A mű. ho. pság _ egyébként 
nemcsak saját részére, hanem a H. M. részére megfelelő repre
zentatív helyeket biztosítson olyan ünnepségekre stb., ame
lyeket bármelyik hídépítő vállalat, vagy a Közi. Minisztérium, 
vagy annak bármelyik osztálya rendez. 

4. Az 1. véhíd. zlj-nak csapatfelszerelésként egy roham
csónakot testtel kiadtam. A ho. pság-nak gondja legyen arra, 
hogy jókarban tartsák. 

- 5. Valamelyik nap megjelenik az a rendelet, amelyik sza
bályozza a gk. javítását és roncsok összeállítását oly módon, 
mint ahogy én azt Molnár tábornok úrral annak idején egyet
értően megbeszéltem. 

6. Űj gépkocsiknak a polgári életből való bevásárlása pil
lanatnyilag szünetel, most tárgyalunk a Pénzügyminisztérium
mal az elmaradt összegek érdekében. Ezek kiutalása után to -
'vább folyik a kocsik vétele. 

22 Hadtörténelmi közlemények 337 



7. Az összes javítani való gk-k az 5/2 szd-hoz kerülnek a 
hadihajós laktanyába, sőt még azok is, amelyek jelenleg az 
Ezredes utcában állanak, de nem kerültek munka alá. Ily mó
don sem az Ezredes utcában, sem másutt gk. javítás a műszaki 
hadosztály részére nincsen, csak a hadihajós laktanyában és a 
Keled utca 3-ban. . 

3. Kérek a ho. vkf-től egy gk. elosztási tervet a mellékelt 
felsorolás figyelembevételével, amelyben a további kiutaláso
kat feltüntetnénk sürgősségi sorrendben. A mindenkori gk. 
helyzetről a műszaki hadosztálynak is feltétlenül kérünk tájé
koztatást. 

9. A vkf. számoljon azzal, hogy a legtöbb gk. az 5. véhíd. 
zlj-nak lesz, miután annak úgy a hadihajós, mint a Keled utcai 
műhelyeket is el kell látnia és azonkívül a műszaki anyaggyűj
tést is végezni fogja. így tehát a véghelyzetben 5—6 tehergép
kocsival és 3 személygépkocsival fog rendelkezni, függetlenül 
attól, hogy most milyen kellálladék van beállítva. Más kevésbé 
fontos alakulattól a gk-t elveszi és ide helyezi át. 

10. Ezt a sorrendet ezenkívül legalább 10 személygépko
csira és 10 tehergépkocsira kérem. 

H. L., H. M. ein. 1946, 1127 sz., — Eredet i feljegyzés. 

20. 
1946. január 25. 

Magyarország vasútvonalai szovjet parancsnokának 
Chvoscsev ezredesnek átirata a közlekedésügyi miniszterhez 

a záhonyi hídnál dolgozó katonák helyzetéről. 

Van szerencsém értesíteni Önt, hogy a záhonyi Tiszahfd 
előkészítési munkálatai színhelyére mindössze kb. 400 magyar 

"katona és tiszt érkezett. * 
A katonák nagyon rosszul vannak felruházva s elégtelenül 

vannak ellátva élelemmel. 
Ennek következtében a katonák csaknem 50%-a dezertált 

a munkákról. 
Jelenleg a munkálatokon mintegy 200 fő maradt, közülük 

munkára csak 80—100 ember vonul ki, 90 fő naponta betegség 
miatt nem jár ki, ezek 80%-a rühös. 

Egészségügyi ellátás és gyógyszer nincs. Ezenkívül a m a 
gyar katonai egység egyáltalán nincs felszerelve szerszámmal. 

Mint látja, az odaküldött munkaerő effektivitása igen ala
csony. Feltételezve, hogy a többi Tisza-hidakon is, ahová ma-
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gyár katonai egysegeket küldtek, ugyanez a kép, — kérem in
tézkedjék az említett hiányok kiküszöbölésére, — az élelme
zésnek, orvosi és egészségügyi ellátásnak és szerszámfelszere
lésnek javítására. 

A tett intézkedéséről kérem értesítsen.87 

A Vörös Hadsereg Hadi Közlekedési Főnökének 
Meghatalmazottja Magyarország vasútvonalain: 
(Helyettese) CHVOSCSEV s. k. ezredes. 
A műszaki osztály vezetője: Csiglincev s. k. mérnök őrnagy. 
H. L., H. M. ein. 1946, 8201 sz., — Másolat. (Eredeti száma: 3/19.) 

21. 
1946. január 26. 

A Szabad Nép dicsérőleg emlékezik meg az újjáépítés 
„rohamcsapatáról"'. 

Az újjáépítés rohamcsapata: 
a műszaki hadosztály. 
Csütörtökön délben tartotta a műszaki hadosztály első 

sajtófogadását. A sajtófogadáson Molnár Pál vezérőrnagy, a 
hadosztály parancsnoka és Györgypál százados, a hadosztály 
vezérkari főnöke ismertette a háromhónapi működés alatt elért 
eredményeket. A műszaki hadosztály felállítását Gerő Ernő 
elvtárs, közlekedésügyi miniszter kezdeményezte. Fennállásá
nak három hónapja alatt az újjáépítés katonai rohamcsapata 
hatalmas munkát végzett a vasút, a posta, a távíró, távbeszélő 
hálózat és a hidak helyreállítása terén. Feladatai közé tartozik 
a vasúti szállítás biztosítása is. 

Rengeteg nehézséggel kell megküzdenie a műszaki hadosz
tálynak. Hiányos volt a felszerelés és hiányos volt a fegyelem 
is. Ma a helyzet erősen javult. A műszaki hadosztály felbecsül
hetetlen munkát végzett a pesti hidaknál. A Kossuth-hídnál 
több alakulat dolgozott. A Déli összekötő vasúti híd jégtörőibe 
háromhetes rohammunkában több mint ezer köbméter követ 
szállítottak. Dolgoztak a Margit-híd pillérein épült gázhíd meg
építésénél, elsőnek jelentkeztek a jég által veszélyeztetett pesti 
hidak lebontásához és jelenleg is ők dolgoznak a Ferenc József-

87 „Az iktatványban foglaltakról az 1. mü. no. már előzőleg értesült és a 
rendellenességek megszűntetésére tett is már intézkedéseket. A mü. ho. jelentése 
szerint a jelentés valószínűleg már nem is időszerű, miután a 4. véhid. zlj. a való
színűség szerint Záhonyból el fog kerülni, miután a záhonyi Tisza hidat a jég már 
megroppantotta." — írja a H. M. előadója az ügy kapcsán. 
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híd munkáinál. A műszaki hadosztály létszáma 10 000 ember 
lesz. A vasúti szállítások biztosítását négy zászlóalj látja el. A 
nemrég érkezett nagy cukorszállítmány is éppen a műszaki 
hadosztály katonáinak derekas munkája folytán került hiány
talanul rendeltetési helyére. 

Veszélyes szolgálataik teljesítése közben a hadosztálynak 
több sebesültje, sőt hősi halottja is volt. Gerő Ernő elvtárs kez
deményezésére a műszaki hadosztály felismerte feladatát és ezt 
a faliújságján meg is határozta: „A Ferenc József-híd követ
kezik." 

Szabad Nép, 1946. január 26. 

22. 
1946. január 30. 

A H. M. ruházati osztályának szemlejelentése a mü. ho-nál 
tapasztalt állapotokról. 

Az 1946. évi január hó 28-án kelt nyíltparancs értelmében 
a műszaki hadosztály Budapesten elhelyezett alakulatainak 
ruházatát és felszerelését megvizsgáltam és az alábbiakat álla
pítottam meg: 

I. Általában: 
A hadosztály ruházata és felszerelése kis kivételektől elte

kintve igen elhasznált állapotban van. Ennek oka, hogy a had
osztály kizárólag a visszatért hadifoglyoktól elszedett és össze
gyűjtött ruházattal és felszereléssel lett ellátva, amely cikkek 
a hadosztály fokozott munkateljesítménye következtében még 
jobban elhasználódtak. 

Különösen fennáll ez a helyzet a lábbeliknél. Amennyi
ben javítóanyag hiányában ezeket megfelelő időben javítani 
nem tudták és így fokozottabb mértékben váltak használha
tatlanná. 

A fehérnemű ellátásnál főként alsónadrág és kapcahiány 
mutatkozik. 

Megállapítottam azonban, hogy a hadosztály rendelkezé
sére álló készletéből nadrágok és lábbelik kivételével előre
látó és figyelmes elosztás alapján a jelenleg meglevő egész lét
számát el tudta volna ruházattal és felszereléssel szükségsze
rűen látni. Az a tény, hogy egyes alakulatoknál pl. köpeny és 
nadrághiányok mutatkoznak még ma is, annak a következmé
nye, hogy az egyes alakulatok feleslegeit a hadosztály idejeko-
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rán nem vonta be és nem utalta ki azoknak az alakulatoknak, 
amelyeknél ugyanakkor előfordult, hogy ugyanazon az állomá
son ezekből a cikkekből hiányok mutatkoztak. 

Pl. III. vb. zlj-nál Szombathelyen nadrágból 233, köpeny
ből 155 felesleg mutatkozott. A IV. hír. ép. zlj-nál nadrágból 
233, köpenyből 155 felesleg, a II. véhíd. zlj-nál Győrben köpeny
ből 276, bakancsból 194 felesleg. A III. véhíd. zlj-nál Tiszafüre
den bakancsból 245 felesleg. Az V. véhíd. zlj-nál Budapesten 
köpenyből 430, bakancsból 104 felesleg, a VI. véhíd. zlj-nál Bu
dapesten köpenyből 199, az 1. hír. ép. zlj-nál Budapesten kö
penyből 514 felesleg mutatkozott. 

Ezeknek a készleteknek idejekoráni bevonása és elsősorban 
a Budapesten állomásozó alakulatok hiányainak megállapítása 
során ezeket a hiányokat a hadosztály azonnal pótolhatta volna. 

II. Egyes alakulatok helyzete: 
A Budapesten állomásozó 5. véhíd. zlj. mindenből felesleg

gel rendelkezik, a 6. véhíd. zlj. pedig köpeny felesleggel, az 1. 
hír. ép. zlj. ugyancsak köpeny felesleggel rendelkezik. • 

A felterjesztett részletkimutatásokból viszont megállapít
ható, hogy a Győrött állomásozó 2. véhíd. zlj. igen jól felszerelt, 
a tiszafüredi 3. véhíd. zlj. pedig jól van felszerelve. Különösebb 
hiányok a 4. véhíd. zlj-nál Záhonyban, a Szegeden állomásozó 
II. vb. zlj-nál mutatkoznak, ez utóbbinál különösen nagyok a 
hiányok. 

III. A hiányok megállapítása és ezek fedezése: 
Az alakulatok által f. évi január hó 12-ére a hadosztály

hoz felterjesztett leltárakból készlet és selejtítési kimutatások
ból megállapítottam, hogy a hadosztály rendelkezésére álló 
összes ruházati és felszerelési cikkek egybevetése és a jelenleg 
meglevő létszámával való szembeállítása után végeredményben 
az alábbi azonnal pótlandó hiányok állanak fenn: 

6026 db ing, 
7262 db alsónadrág, 
8713 db kapca, 
1487 db nadrág, 
1300 pár bakancs, 
4000 pár kesztyű. 
E hiányok pótlására, a cikkek haladéktalan kiutalásával a 

helyszínen intézkedtem. E kiutalással a hadosztály ez idő sze
rinti hiányai teljesen fedezve lettek, úgy, hogy nem követkéz-
hetik be az az állapot, hogy pl. lábbelihiány miatt egyes em
berek nem vonulhatnak ki. 
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Feltétlenül szükséges azonban lábbeli javítóanyagról gon
doskodni, mert ennek hiányában rövidesen ismét bekövetkezik 
az az állapot, hogy az emberek lábáról leszakad a bakancs. 

Az alsónadrág hiányt, mivel összesen csak 1500 db hasz
nált alsónadrág állott rendelkezésre, teljes egészében nem. le
hetett kielégíteni, azonban a most beszállított molinóanyagok
nak haladéktalan felkonfekcionálásával e hiányokat pótolni 
l e h e t i 

Lakatos Dezső hhs. czds. s. k. 
H. L., H. M. ein. 1946, 4324 sz., — Eredeti tisztázat. 

23. 

1946. január 31. 

Molnár vőrgy. hadosztály parancsa 
a Köztársaság kikiáltása alkalmából a mű. ho. katonáihoz. 

Hazánk történelmében jelentős fordulathoz érkezett el. 
A magyar nép akaratát képviselő nemzetgyűlés Magyarország 
államformáját királyságról köztársaságra változtatta. Ezzel az 
,,úri" Magyarország helyébe végérvényesen a népi Magyaror
szág lépett. Az új köztársasági alkotmány a magyar nép min
den fiának egyenlő mértékben olyan szabadságjogokat biztosít, 
amelyek nemcsak a magyar történelemben, de az összes többi 
népek történelmében is párját ritkítják. 

Tisztek, tiszthelyettesek és honvéd bajtársak! Éljetek a 
köztársaság adta jogaitokkal, dolgozzatok hazánk újjáépítésén 
és legyetek népi demokratikus köztársaságunk hűséges védel
mezői. 

Molnár vőrgy. s. k. 
H. L., l. mű. ho. iratai. 13. fasc, 11. sz. hadosztály pes., — Soksozorosított 

másolat. 

88 A jelentés után a következő kézírásos szöveg olvasható ismeretlen szer
zőtől: „Magam meggyőződtem, hogy a budapesti alakulatok ruházati helyzete nem 
olyan súlyos, ahogy azt a miniszter úr szemléjén bemutatták. A ho. pság nagyobb 
körültekintésével a helyzetet még hamarább enyhíteni lehetett volna." — 
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24. 
1946. február 6. 

Az „Űj Dunántúl" című hírlap cikke a pécsi vasútbiztosító 
század életéről. 

LÁTOGATÁS A PÉCSI HONVÉDSÉG 
VASÚTBIZTOSÍTÓ SZÁZADÁNAK OTTHONÁBAN. 

ÚJ SZELLEMBEN, DEMOKRATIKUS HITTEL ŐRZI 
KÖZTÁRSASÁGUNKAT A MAGYAR HONVÉD. 

A Káptalan utca 2. szám alatt van demokratikus honvédsé
günk egyik legfontosabb alakulatának a III/3 vasútbiztosító 
századnak körleti otthona. A század tavasszal ünnepli megala
kulásának első évfordulóját és az azóta eltelt idő alatt a kere
tébe tartozó, főképp Baranya és Zala megyéből származó hon
védek becsülettel szolgálták a magyar demokráciát. A legnehe
zebb körülmények között született meg a század és a magyar 
élet egyik legsúlyosabb posztjára állította a kötelesség, a vasúti 
szállítmányok megőrzésére. 

A múlt esztendőben nap mint nap hallottunk hírt arról, 
hogy lelkiismeretlen egyének sorra fosztogatták a vasúti kül
deményeket és a század tagjai nemegyszer életveszedelemmel 

( küzdve védték meg a vagonok biztonságát. így a múlt eszten
dőben szolgálatteljesítés közben orosz ruhába öltözött foszto
gató bandával kerültek összeütközésbe, akik a század több tag
ját megsebesítették és elmenekültek (később valószínűleg 
ugyanezt a bandát fogták el és tagjai Budapesten statáriális 
bíróság elé kerültek). A század hatásköre az egész pécsi MÁV 
üzletvezetőség területére kiterjed. Baján és Dombóváron állo
másőrséget tar tanak fenn és főképpen a Budapest—Pécs között 
közlekedő személy és gyorstehervonatokon tartanak szolgála
tot. A század atyai parancsnoka Tilles József százados elvtárs, 
aki szeretetét két családja, a század és övéi között osztja meg és 
akit valamennyi katona a szívébe zárt. 

A honvédek a légsúlyosabbb körülmények között látják el 
feladatukat. Egyfolytában 72 órát vannak szolgálatban. A leg
zordabb körülmények között, hóban, fagyban, vonatok tetején 
őrködnek a vasúti forgalom felett. Mindezek ellenére a század
ban igen élénk kulturális élet folyik. Karácsonykor bajtársi 
vacsorával egybekötött kulturális ünnepséget rendeztek, a kö
zeljövőben pedig Ady-eštet kívánnak tartani. A könyvtár szer-
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vezése most van folyamatban, több Budapesti napilapot és szép
irodalmat járatnak és rendszeresen olvassák a műszaki hadosz
tály kiadásában megjelenő „Dolgozó Honvéd" c. folyóiratot. A 
legénység demokratikus átnevelését Széles János őrmester elv
társ, nevelőaltiszt irányítja, akit megkérdezünk, hogyan folyik 
a nevelőmunka a századnál és miben látja annak jelentőségét. 

Naponta egy-egy nevelőórát tartunk, úgy, hogy a század 
minden tagja rendszeres oktatásban részesül. A nevelőórákon 
ismertetjük az időszerű kül- és belpolitikai helyzetet, foglalko
zunk a magyar nép történelmével, különösen az elmúlt nagy 
katasztrófa szemszögéből világítjuk meg a múltat és a demok
rácia jövő fejlődésének a kérdéseit. 

Ezenkívül foglalkozunk a közösségi élet feladataival és 
megvitatjuk a század belső életét is. A nevelőmunkámban se
gítségemre van Babocsa János elvtárs szakaszvezető, aki éppen 
most érkezett meg a Honvédelmi Minisztérium világnézeti á t 
képzőtanfolyamáról. 

Mindjárt megragadom az alkalmat és megkérdeztem Ba
bocsa elvtársat, milyen volt az átképző tanfolyam. 

A tanfolyam — mondja a kemény vágású katona — h a t 
hétig tartott . Foglalkoztunk a társadalmak fejlődésével, a de
mokrácia több problémáival, közgazdaságtannal és irodalomtör
ténettel. Megismerkedtünk a legnagyobb magyar költők és írók 
Ady, József Attila és a többiek munkájával. Ügy érzem, hogy 
a tanfolyam után egész új ember lett belőlem, most már csak 
azt tartom kötelességemnek, hogy az ott hallottakat továbbad
jam és bajtársaimat demokratikus szellemben tovább neveljem. 

A században harmonikusan él együtt a 128 honvéd. Létszá
muk fele valamelyik demokratikus pártnak, 40 a Magyar Kom
munista Pártnak a tagja, de politikai nézeteltérés még nem volt 
közöttük. A Kisgazda Pártnak 3 vagy 4 tagja van a században. 
Természetesen a jó oldal mellett baj is akad bőven, elsősorban 
a ruházat és az ellátás terén. Egy honvéd 10 napra 7200 pengő 
zsoldot kap, amiből ugyan nem sokat vásárolhat. Felszerelés 
tekintetében is igen rosszul állnak és majdnem mindenkinek 
kopott ruhája van, ami bizony.nem nyújt kielégítő védelmet az 
időjárás viszontagságai ellen. A század önellátó és az élelem 
vásárlására szükséges pénz is sokszor igen későn érkezik meg, 
ami igen nagy nehézségeket okoz. 

Mégis felemelő tudat megérezni az új szellemet demokra
tikus hadseregünk soraiban. Ezek a honvédek többé nem azono
sak azokkal a fegyelem dresszúrájával összetört és guzsbakö-
tött katonákkal, akiket sikerült a reakciónak felhasználni impe
rialista üzelmeire, kivinni a Don partjára, ahol ruházat h iányá-
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ban tízezerszámra fagytak meg és pusztultak el idegen "német 
érdekekért. Az új demokratikus honvédség hű őrzője és barátja 
a demokráciának és ha néhol még ki is ütközik a múlt szelleme, 
a népellenes, Németországból visszaszivárgott nyilas tisztek 
üzelmei nyomán, a feltörő demokratikus szellem elsöpri majd 
ezeket a jelenségeket és honvédségünket méltóan a 48-as hon
védek örökéhez, a magyar demokrácia, a köztársaság és a nép
szabadság leghívebb őrzőjévé teszi. 

P. I. 
Űj Dunántúl, 1946. február 6. 

25. 
1946. február 15. 

A Honvédelmi Miniszter levele Babody János képviselőhöz,: 
melyben a reakció által a honvédséggel kapcsolatban 

terjesztett rémhírekről esik szó 

Ifj. Újvári András (3. hir. zlj.) szökésével kapcsolatban írott; 
leveledet megkaptam. Más helyről is érkeztek jelentések, m e 
lyek szerint mind a polgári iakosság körében, mind a honvéd
ségben megbúvó reakciós elemek újabban annak a teljesen 
alaptalan és nevetséges, de a jelek szerint mégis hatásos hí
reknek a terjesztésével igyekszenek megnehezíteni társadal
munk és honvédségünk egészséges, demokratikus szellemének 
kialakítását, a Szovjetunióval való igaz, baráti kapcsolataink 
kiépítését s végeredményben megakadályozni^ a demokratikus 
Magyarország felépítésére végzett minden munkát, hogy a szov
jet hatóságok ennyi és ennyi embert, illetőleg honvédet akar
nak kivinni a Szovjetunióba. 

Nagyon helyesen írod, hogy egyes elemek célzatosan ter
jesztik ezeket a képtelen híreket, viszont kívánatos lenne, hogy 
a tényeket tisztán látó és valóban demokratikus meggyőző
désű magyarok nyomban e fertőző hírek felbukkanásánál ke
ményen és az igazság tudatában meggyőző erővel megcáfol
nák és visszautasítanák azokat s így ne lenne szüksége e hírek 
továbbadására illetékes felsőbb helyről való megcáfolás és fel
számolás végett. , 

Egyébként a jelzett ügy kivizsgálására utasítást adtam a. 
katonapolitikai osztálynak. _ 

H. L., H. M. ein. 1946, 2120. sz., — Fogalmazvány^ 

345 



26. 
1846. február 15. 

A Hadihajós Osztály parancsnoksága a mű. ho-hoz intézett át
iratában beszámol a beosztottai tűrhetetlen élelmezési és ellátási 

helyzetéről 

Jelentem, hogy a Hadihajós Osztály gépműhelyét fenti ren
delet a mü.ho.pság-hoz utalta, illetve rendelte alá. 

A megélhetési viszonyai ijesztő képet nyújtanak, mert nem 
tudom nekik a legminimálisabb élelmezést és ruházati ellátást 
sem biztosítani. 

Az alant felsoroltakban igyekszem a helyzetet megszé
pítve vázolni, egyben kérem a helyzetet mérlegelni és hathatós 
segítséget nyújtani, hogy műhelyem a lehető legnagyobb telje
sítménnyel tudja a működést folytatni. 

Jelenlegi helyzet: 
A Hadihajós Osztály gépműhelyéhez beosztott ti., thtts-ek 

és legénység a mü.ho. gépjárműveinek karbantartása, előtalált 
gépjárműroncsok használatóvá tétele, Kovácsmotorok javítása, 
illetve karbahelyezése, az újjáépítéssel kapcsolatos javítási 
munkák — mint cölöpverők, légsűrítők, fogatosjárművek —-
javításán vesz részt. 

Ezzel szemben a munkákon résztvevők a polgári dolgozók
kal, de egyéb honvéd alakulatoknál lévőkkel ellentétben is 

1. nem rendelkeznek semmiféle élelmezési pótjeggyel, 
2. a műszaki pótdíjat nem kapják, 
3. az 1. honv. ker. pság jóléti intézményén kívül más el

látószerv nem látja el őket. Ez azonban az életfenntartáshoz 
nem elegendő, mert családtagonként kaptak 2 hónapra: 

20 dkg kenyérliszt, 20 dkg 0 liszt, 14 dkg bab, 3 drb tojás, 
25 dkg só, 30 dkg margarin, 25 dkg levestészta, 25 dkg cső
tészta. 

Családfőként : 
0,2 1 étolaj, 3 dkg paprika, 10 dkg szárított káposzta, 50 

dkg hagyma, l/2 kg bab, 0.3 kg borsó és 0.3 kg só. 
4. Az illetmények késedelmes kifizetése az egyébként meg

fizethetetlen, árak mellett az élet fenntartásához szükséges cik
kek beszerzését közforgalmi áron lehetetlenné teszi. 

5. Fentiekből kirívó eset az, amikor a beosztott nem lakik 
a főváros területén. Ilyen esetben a kenyérhez egyáltalán nem, 
egyéb cikkekhez pedig csak a részéről megfizethetetlen fekete 
piacon juthat, ténylegesen pedig csak a jóléti által nyújtott je -
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lentéktelen mennyiségű élelmiszerekből tengeti életét sokszor 
többedmagával. S ha gyermekei is vannak, az a helyzet egye
nesen tarthatatlan számára. 

5. Végül a ruházati cikkekben fennálló hiányok is súlyo
san befolyásolják a beosztottak teljesítőképességét. 

A megbetegedések száma a hiányosságok miatt egyre nö
vekszik. 

ad. 1. Kérem a műhelybe beosztottak számára nehéz? testi 
munkás pótjegyek kiutalását. 

ad. 2. Kérem a mü. hadosztályhoz hasonlóan a műszaki 
pótdíj folyósítását. 

ad. 3. Egy olyan ellátó szervhez való utalást, mely a be
osztottak részére egy általános színvonalon mozgó és a dolgo
zókat megillető élelmiszer-fejadagokat beszerezni képes. 

ad. 4. Az Illetmény kifizetések késedelmességének lehető 
módon való megszüntetését. 

ad. 5. Az amúgy is ritka, de méltánylást érdemlő esetben, 
az illető részére a fővárosi élelmiszer j egyek kiutalását. 

ad. 6. A beosztottaknak lábbeli, felsőruha, fehérnemű és 
szerelőruhával való ellátását, valamint tisztítószerek, illetve 

szappan kiutalását. 
Megjegyzés: 
Magánjellegű beszerzést a beosztottak munka torlódás 

miat t nem eszközölhetnek, szabadságra nem távozhatnak. 

Jánossy Sándor alez. s. k. 
műhelyparancsnok. 

H. L., H. M. ein. 1946, 6102 sz., — Eredet i t isztázat . 

27. 
1946. március. 

A mü. ho. március havi helyzetjelentése az elvégzett munkáról. 

I. Híradáépítő zlj-ak: 
1. hírép. zlj-pság. Budapesten. Századai: Marton vásár, Ká-

polnásnyék, Dinnyés, Ráckeve, Alberti-Irsa területén postai 
újjáépítést végzett. 

2. hír. ép. zlj-pság. Budapesten. Századai: Budafok és Sár
bogárd között a Budapest—Pécs vasútvonal mentén a távíró és 
távbeszélő vezetékek helyreállítását végezték. 

3. hírép. zlj-pság. Budapesten. Egy századával Budapesten 
a Posta kábel-telepén, továbbá a dunai kábel áthelyezési mun-
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kálatainál és a József távbeszélő központban dolgozott, egy szá
zad Pilisvörösvár és Piliscsaba között új távbeszélő áramkört 
épített. Két század Pécs és Bükkösd között a vasútvonal men
tén helyreállítási munkálatokat végzett. 

4. hírép. zij-pság. Szombathelyen. Századai: Szombathely, 
Veszprém, Győr és Pápa területén a megrongált hálózat hely
reállításán dolgozott. 

II. Vasút- és hídépítő zlj-ak: 
1. véhíd. zlj-pság. Budapesten. A zlj. a Ferenc József híd 

helyreállításán dolgozott. Részben a Ferenc József hídon, rész
ben az építendő híd alkatrészeinek gyártásánál a MÁVAG gép
gyárban. 

A zlj. egyrésze közreműködött a Déli összekötő vasúti híd. 
építésénél is. 

2. véhíd. zlj-pság. Budapesten. A zlj-pság március hó 22-én 
Győrből Budapestre települt. A 2/1 század Szegeden dolgozott,, 
éspedig III. 5-től III. 17-ig a szegedi vasúti szükséghíd, illetve 
az algyői provizórium és a csongrádi roncsok jég ellen való 
biztosításán, a jég feltorlódásának megakadályozásán és ezáltal 
az árvízveszély elhárításán. III. 18-tól III. 22-ig a szegedi Tiszai 
p. u. helyreállításnál működött közre. III. 22-től IV. l-ig át
települt Budapestre. 

A 2/2. véhíd. szd. Győrött a Rába híd roncskiemelésén dol
gozott. 

2/3. véhíd. szd. Baján a vasúti ponton híd fenntartásán dol
gozott annak felépítése után. Ezen hidat a Vörös Hadsereg le
bontotta. 

3. véhíd. zlj-pság. Tiszafüreden. A zlj. teljes egészében Ti
szafüreden került alkalmazásra. Feladata a Tisza-híd biztosí
tása a jégveszély ellen és a hídépítésben való részvétel volt. 

4. véhíd zlj-pság. Záhonyban. A zlj. Záhonyban a jégve
szély elhárításán működött, majd a hídnak a jég által történt 
elvitele után III. 3-tól a híd újjáépítésén dolgozott. 

5. véhíd. zlj-pság. Budapesten. Az 1. század III. 15-ig a Fe
rencvárosi p. u. felépítményi munkáin dolgozott, majd azután 
Kőbánya alsó p. u.-ra került ugyancsak felépítményi munkákra. 

Az 5/2. szd. gépkocsi-szerelői munkákat végzett a H. M., 
illetve Közi. Min. szerelői műhelyeiben. 

Az 5/3. šzd. szervezés és felállítás alatt állt. 
A 6. véhíd. zlj. Budapesten. A 6/1. véhíd. szd. Szolnokon 

hídépítést végzett. 
A 6/2. véhíd. szd. a Déli összekötő vasúti híd építésében* 

vett részt. 
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A 6/3. véhíd. szd. egyrészt a Déli összekötő vasúti híd épí
tésében, másrészt a „K" és Rothwagner hídanyag berakásán Ma
gyaróváron és Ostfiasszonyfán vett részt. 

Alkalmi munkát végzett az 1. véhíd. zlj-tól. III. 12—13— 
14-én 82 fő, kik a Petőfi-híd felépítésén dolgoztak. 

A 6. zlj-tól a Gellért-hegyi szovjet emlékmű előkészítő 
munkáira vezényelt részleg munkáját III. 6-án befejezte. 

III. Vasútbiztosító zlj-ak: 
A vasútbiztosító ezred feladatának célszerűbb és jobb el

látása, illetőleg az ezred könnyebb ellenőrzése céljából a Közi. 
Min. 2585/1946. Ein. sz. rendeletével a vasútbiztosító ezrednek 
zömmel Budapestre való átcsoportosítását rendelte el. Az át
csoportosítást a vb. ezred március 25-én megkezdte és azt kb. 
április 15-ig be fis fejezik. Az átszervezés következtében a vb. 
zlj. pság-ok Budapestre kerültek a századaikkal együtt, kivéve az 
egyes vidéki központokban maradt vb. századokat, amelyek a 
vidéki központokban és környéken levő szolgálatokat látják el. 

Az átcsoportosítás mellett 1946. évi március hó folyamán 
a vb. ezred az alábbi munkákat végezte: 

1. I. vb. zlj-pság. Budapesten. I/I.—4. vb. szd-ok Budapes
ten végezték vasútbiztosító és vonatkísérő feladataikat. 

l./II. vb. zlj. pság. Szegeden. 
II/ l . vb. szd. Szegeden. II/2. vb. szd. Békéscsabán, II/3. vb. 

szd. Szolnokon. II /4. vb. szd. Budapesten végezte eredeti ren
delet szerinti feladatát. 

l/III. vb. zlj. pság. Szombathelyen. 
III / l . vb. szd. Szombathelyen. III/2. vb. szd. Győrben, 

III/3. vb. szd. Pécsett, III/4. vb. szd. Budapesten végezte a K. M. 
eredeti rendelete szerinti feladatát. 

1/IV. vb. zlj. pság. Miskolc. 
IV/1. vb. szd. Miskolcon, IV/2. vb. szd. Debrecenben, 

IVl/3. vb. szd. Hatvanban, IV/4. vb. szd. Budapesten végezte 
a K. M. eredeti rendelete szerinti munkafeladatát. 

H. L., H. M. ein. 1946, 12005 sz., — Másolat. 

28. 
1946. március 7. 

A H. M. feljegyzése a Balaton aknamentesítése tárgyában. 

F. hó 7-én délelőtt az oszt-on megjelent a SZEB kép
viselője és a következő utasítást adta ki : 

A Balatonban kb. 14 db úszóaknát találtak, melyek főleg 
a halászatot és haltenyésztést veszélyeztetik. Az aknák eltávo-
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lítása céljából a Hadihajós Oszt. pság. Hernády hdgy. psága alatt 
20 főnyi aknakereső osztagot rendeljen ki Siófokra. Indulás márc. 
3-án. Az osztaggal egyidejűleg egy szovjet tiszt indul Siófokra 
ezzel a feladattal kapcsolatban. Aknakereső felszerelést a szov
jet Dunaflottilla pság. ad. Az osztag a munkához vegye igénybe 
a rendőrség kezelésében levő Csendőr I. és Csendőr II. motor
csónakot, továbbá a Helga és Jókai halászhálókat. Az osztagot 
el kell látni nyílt paranccsal a közig, hatóságok részére. Elhe
lyezés a siófoki laktanyában, melyet erre a feladatra való hi
vatkozással igénybe lehet venni. A Hadihajós Oszt. pság-ot 
távbeszélőn azonnal utasítani kell a fentiekre, később kapjon 
írásbeli rendeletet is. A SZEB írásbeli rendeletet nem ad ki. 

A Hadihajós Oszt. pság-ot távbeszélőn azonnal utasítottam 
a végrehajtásra. A Büm. folyamrendészeti oszt-t értesítettem a 
motorcsónakok igénybevételéről. A kbt. szolgáltatási oszt-t rö
vid úton felkérem az igénybevételek előkészítésére. 

H. L., H. M. ein. 1946, 10906 sz., — Fogalmazvány. 

29. 

1946. március 20. 

A Közlekedésügyi Miniszter átirata a Honvédelmi Miniszterhez 
a mii. ho. átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatban. 

A műszaki hadosztály átszervezésével és létszámcsökken
tésével kapcsolatban az alábbi kéréssel fordulok Miniszter Űr
höz. 

A hadosztály keretébe tartozó vasútbiztosító ezrednek kér
ném minden körülmények között a fenntartását, továbbá ennek 
az engedélyezett 3000 fős létszámra való azonnali feltöltését. 

A műszaki hadosztály építő alakulatainak azonnali lesze
relését nem tartom célszerűnek. Április hó l-ig megszüntetendő 
lenne a 4. hírép. zlj. és a 3. véhíd. zlj. További fenntartását ja
vasolom a 3. véhíd. zlj-nak egyelőre 2 hónapi időtartamra. 

Célszerűnek tartanám az 1920-as és ennél öregebb kor
osztályok leszerelését és magának a hop-nak az arányos csök
kentését. 

Gerő Ernő s. k. 
H. L., H. M. ein. 1946, 10036 sz., — Eredeti tisztázat. 
(Eredeti száma: 28ll/eln. 1946.) 
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30. 
1946. március 21. 

Jegyzőkönyv a tiszaugi híd roncskiemelési és újjáépítési 
munkáinak a H. M. részére történő átadásáról. 

Készült Budapesten az 1946. évi március hó 21-én a Köz
lekedésügyi Minisztérium hídosztályán és Tiszaugon, a Tisza 
hídnál. 

Jelen voltak: 

A M. Közlekedésügyi Minisztérium részéről: dr. Széchy 
Károly miniszteri tanácsos, Ullrich Zoltán miniszteri osztály
tanácsos, Körmendy Lajos miniszteri osztálytanácsos, Lieska 
Lajos állami főmérnök. 

A H. M. részéről: Tömösi Ferenc vk. ezredes, Dr. Fejmer 
László alezredes, Molnár Pál vezérőrnagy, Mikes György ezre
des. 

Tárgy: 

A tiszaugi Tisza-híd roncskiemelési és helyreállítási mun
káinak az I. honv. műszaki hadosztály részére való átadása, a 
munka átvétele, a feladatkörök és a határidők rögzítése. 

Elő a d á s : 

A Magyar Közlekedésügyi Minisztériumban 1946. évi már
cius hó 21-én folytatott előzetes tárgyalás, majd március 27-én 
a helyszín megszemlélése után .a rövid úton kiküldött fenti bi
zottság a honvédelmi és közlekedésügyi miniszter urak jóvá
hagyását feltételezve a következőkben állapodott meg: 

A) A közlekedésügyi miniszter úr fent nevezett munkák el
végzésével az I. honvéd műszaki hadosztályt megbízza. 

A munkák elvégzésére egyelőre a műszaki hadosztály egy 
százada vonul ki, mely erő szükség esetén további zárt egység
gel lesz kiegészítendő. 

A katonai alakulat fenntartási költségei a honvédelmi tár
cát terhelik, a munkával kapcsolatos többi kiadásokat a köz
lekedésügyi tárca viseli. 

B) I. A Közlekedésügyi Minisztérium a munkánál állami 
építésvezetőséget tart fenn s a munkát központilag ellenőrizteti. 

II. A katonai építésvezetőség Dr. Feimer László törzskari 
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alezredes, a Honvédelmi Minisztérium megbízottja, a hídépítés 
helyszíni felelős műszaki vezetője. 

A katonai építésvezetőséget a hadosztályparancsnokság a 
lehetőségek szerint saját állományából egészíti ki. Az építés
vezetőséghez beosztott tisztek közül a műszaki vezető és legfel
jebb még három oki. mérnök, vagy katonai műszaki akadémiát 
végzett tiszt polgári mérnöki díjazásnak megfelelő pótlékot kap 
az állami építésvezetőségtől, a többi tisztek és tiszthelyettesek 
pótlékai a polgári munkavezetők, illetve munkafelügyelők já
randóságai alapján fognak megállapíttatni, az állami építésve
zetőségtől kifizettetni s megtéríttetnek részükre az elhelyezé
sükből származó kiadások is. 

A polgári munkavállalóknál, hídépítéseknél rendszeresített 
prémiumok csak az esetben fizettetnek a honvédség tagjai ré
szére, ha az építési határidők betartatnak. Viszont a tiszti pót
lékok alhadnagytól felfelé az esetleges késedelemmel csökken
nek. Kéthetenkénti késedelem esetén a csökkenés mértéke 10%. 
Amennyiben a késedelem következményei a munka folyamán 
kiküszöböltetnek, az előbb említett levonások érték szerint visz-
szatéríttetnek. Pótdíj csökkenés természetesen csak akkor fo
ganatosítható, ha a késedelem a helyszíni építésvezetőség hi
bájából áll elő. 

C) Építésvezetési feladatkörök: 
I. Közlekedésügyi Minisztérium helyszíni megbízottjának 

feladatköre. 
a) A hídépítéssel kapcsolatos pénzellátás és kezelés. A mun

kabér pótlékokat és katonai prémiumokat a katonság számfejti, 
azokat az állami építésvezetőség egy összegben folyósítja, azok 
kifizetéséről a katonai alakulat parancsnoksága gondoskodik. 

b) A hídépítéshez, az adminisztrációhoz, elhelyezéshez és a 
vezetéshez szükséges anyagok biztosítása, kezelése és elszámo
lása. 

c) Szállítóeszközök biztosítása. Kivéve a honvédség részé
ről biztosítandó személy és tehergépkocsit. Ez utóbbiak minden 
kiadása (üzemanyag, javítás stb.) a hídépítést terheli. 

d) Polgári munkavállalók felvétele a katonai építésvezető
ség javaslata alapján, azok fizetése és élelmezése (polgári mun
kavállalók előreláthatóan a katonai étkezésben ellenérték befi
zetés mellett részt vehetnek). 

II. A katonai építésvezetőség feladatköre: 
a) A roncshelyzet felderítése és rögzítése. 
b) Általános részlettervek kidolgozása és elfogadásra való 

benyújtása a helyszíni megbízott útján a Közlekedésügyi Mi
nisztériumhoz. 
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c) Általános munkaerő és időszámvetés, valamint az anyag
szükséglet kimutatásainak kidolgozása. 

d) Az építés helyszíni vezetése. 
e) Az I. honv. műszaki hadosztály (a tiszaugi katonai épí

tésvezetőség) a Közlekedésügyi Minisztériummal szemben a 
fenti C) 1. alatti ügykörökön kívül mint fővállalkozó szerepel. 
Felhatalmazást nyer a más úton nem biztosítható építési esz
közök bérletére, szakmunkáscsoportok, alvállalkozók, ' polgári 
szakszemélyzet stb. beállítására a Közlekedésügyi Minisztérium 
helyszíni megbízottjának előzetes hozzájárulásával. Nagyobb 
munkarészek alvállalatba adásáról nyilvános versenytárgyalás 
útján a Közlekedésügyi Minisztérium gondoskodik. 

D) Munkaprogram. 
A bizottság a hely színének megtekintése után a munkák 

sorrendjét és az egyes munkarészek határidejét a következő
képpen állapította meg: 

1. A balparti 50 m-es szerkezet felemelése: 1946. V. 31. 
2. A jobbpart felőli 100 m-es szerkezet kiemelése: 1946. 

szeptember 30. 
3. A jobbpart felőli 100 m-es szerkezet kiegészítése: 1946. 

november 30. 
4. A balpart belőli 100 m-es szerkezet olyméretű emelése, 

hogy belőle a kiegészítéshez szükséges vasanyag kitermelhető 
legyen: 1946. augusztus 31. 

5. A fenti határidők betartásának alapfeltétele, 
a) hogy a jobbpart felőli medernyílás faanyaga május 1— 

május 31-ig egyenletesen elosztva beérkezzen, 
b) a balparti nyílás máglyázó anyaga április 30-ig a munka

helyre érkezzen, 
c) a kiegészítés vasszerkezeti munkáit a meghívandó vál

lalkozó cég 1946 november 15-ig befejezze. 
E) Munkahelyátadás. 
A munka végzéséhez a hídfeljárónál és a híd területén kí

vü l a műszaki hadosztálynak átadatik mindkét parton az út 
két oldalán 100—100 m. hosszúságú, a szükséges mértékben el
foglalásra kerülő területsáv. 

A munka- és rakterületek részletes kijelölését s az elfog
lalással kapcsolatban idegen felekkel való tárgyalásokat az ál
lami építésvezetőség fogja elvégezni, 

A rakterületek elkészítését és őrzését a műszaki hadosztály 
végzi a mindenkori szükségletnek megfelelő mértékben. 

Ezek után a jegyzőkönyvet lezártuk, felolvastuk és aláír
tuk. 

H. L., H. M. 1946, ein, 9494 sz., — Másolat. 

23 Hadtörténelmi közlemények 353 



31. 
1946. március 28. 

Molnár vőrgy. 27. sz. hadosztály parancsában a korrupció meg-
gátlására, az ésszerű és takarékos gazdálkodás megvalósítására 
až egyes egységeknél elrendeli a gazdálkodási bizottságok meg

alakítását. 

Bajtársaim! 
A hadosztályparancsnokság a hadosztály megalakulása óta 

mindent elkövetett, hogy a mai nehéz gazdasági helyzet mellett 
is biztosítsa a hadosztály anyagi ellátását. 

A hadosztály szükségleteire pénzt mindenkor idejében igé
nyeltünk a Honvédelmi Minisztériumtól. Az igényelt összegek 
kiutalását úgy magam, mint szakközegeim ismételten, sokszor 
nap-nap után, személyesen szorgalmaztuk. Legutóbb még a 
Közlekedési Miniszter Űr közbenjárását is kieszközöltem az 
illetményekhez szükséges pénz folyósítása érdekében. 

Az újjáépítésben dolgozó bajtársak részére munkaprémium 
fizetését, majd a munkaprémium kiszabatának rugalmas eme
lését sikerült elérnem 

Ruházat terén a Honvédelmi Miniszter Űr személyes ren
delkezésére kaptunk alakulataim részére a központi készletből 
új ruházati cikkeket, mely "cikkeket a ho. alakulatainak szét
osztottam. 

Élelmezés terén külön felhívtam minden egyes honvéd ke
rületi parancsnokságot a területükön levő alakulataim fokozott 
gondoskodással történő ellátása érdekében. Hideg élelem gyár
tásához szükséges cikkek, továbbá cukor, stb. kiutalását a Köz
ellátási Miniszter Űrnál szorgalmaztam. 

Nem térhetek ki ezúttal intézkedéseim részletes ismerteté
sére, azonban minden bajtársamnak tudatában kell lennie, hogy 
mindén lehető intézkedés megtörtént a hadosztály ellátásának 
biztosítása érdekében. Hogy a hadosztály mégis ilyen nehéz 
helyzetben van, az nem rajtam és nem a parancsnokság szak
közegein múlott. 

Köztudomású, hogy az ország mily nehéz »helyzetben van,, 
azonban sajnos, meg kell állapítanom, hogy a rossz ellátási 
viszonyoknak nem csupán az ország súlyos gazdasági helyzete 
az oka, hanem az is, hogy az anyagi erkölcs a hadosztálynál 
lezüllött. Mindazon intézkedéseim, amelyeket a mai viszonyok
hoz szigorúan alkalmazkodó takarékos gazdálkodás terén kiad
tam, hatástalanok maradtak — még akkor is, amikor már arra. 
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kényszerültem, hogy kifogásaimat nyilvánosan, hadosztálypa
rancs útján közöljem, remélve, hogy így a közvetlenül ér intet te
ken kívül mások is okulnak azokból. -

Az anyagi erkölcs lezüllésének kétségtelen megnyilvánu
lása az, hogy egyes gazdászati szakközegek — figyelmen kívül 
hagyva ismételt rendelkezéseimet, — mit sem törődnek azzal, 
hogy az államkincstár mily nehezen tudja előteremteni a pénzt, 
nem törődnek azzal sem, hogy a legénységnek még az élelmezési 
költségeit sem tudják a kiutalt ellátmányból fedezni, hanem 
„felelőtlenül és szertelenül" költekeznek és még attól sem riad
nak vissza, hogy a sikkasztás határait súroló módon kisebb-
nagyobb összegeket emelnek ki a pénztárból ideiglenes nyug
tára és bonokra. 

Tudom, hogy ennek egyik oka az, hogy a vezető hadbiztost, 
illetve közegeit, valamint a bíróság vezetőjét sokirányú más 
szolgálati elfoglaltságuk miatt nem lehet a kellő időjben a hely
színre kirendelni, hogy az ingatag jelleműeket észretérítsék. Vi
szont az ellenőrzés nem hiányozhatik. Ezért nincs más megol
dás számomra, mint hogy magát a legénységet — mint akinek 
a bérére történnek ezek a szertelen költekezések, — felhatal
mazzam arra, hogy saját maga ellenőrizze a kincstári pénzek 
felhasználását. Vezető hadbiztosom a március 7-i nevelői é r te 
kezleten erre részletutasításait már kiadta. Ezzel kapcsolatban 
intézkedésem az alábbi: 

A gazdálkodási bizottságok kötelmei: 
1. Az 1945. é. 20. sz. H. K.-el kiadott Éta. Ut. 37. §. ér te l 

mében megalakított gazdálkodási bizottságokat felhatalmazom 
és utasítom arra, hogy a zlj., illetve század nevelő közegek be
vonásával a helyszínen ellenőrizzék a kincstári pénzek és anya
gok kezelését, felhasználását és elszámolását. Ebből folyó kötel
meik ellátása céljából bármely naplóba, leltárba és egyéb elő
jegyzésekbe bármikor, minden korlátozás nélkül szabadon be
tekinthetnek. 

2. A gazdálkodási bizottság minden olyan egységnél meg
alakítandó, ahol kincstári pénzt vagy anyagot kezelnek. A gaz
dálkodási bizottság összetétele parancsilag kihirdetendő és an 
nak megtörténte a ho.-hoz jelentendő. 

3. A gazdálkodási bizottság jogosult bármikor, de köteles 
havonta legalább egyszer a pénztárt váratlanul rovancsoîni. A 
rovancsolás — mely nem érinti a pk. rovancsolási kötelességét 
— a pn-ba bejegyzendő. Figyelme terjedjen ki arra, hogy: 

a) az utolsó rovancsolás óta merült-e fel olyan kiadás, 
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amely a szigorú takarékossági elvek mellett, a gazdálkodási bi
zottság megítélése szerint elhalasztható lett volna, 

b) történt-e a pénztárból ideiglenes nyugtára (bonra) kifi
zetés, ha igen, mikor, mióta tartja a felvevő a pénzt magánál és 
miért nem számol el vele. 

c) A kifizetések fontossági sorrendjét a gazd. biz. állapítsa 
meg. Elvi pénzhiány esetén elsősorban a folyamatos élelmezés 
biztosítandó, ezt követi a legénységi zsold, majd a tiszthelyet
tesi illetmények és végül a tiszti illetmények kifizetése. Ezek 
kifizetése után kerülhet sor a különös illetmények, különböző 
pótlékok stb. kifizetésére. Ugyancsak elsősorban a legénység, 
majd a tiszthelyettesek, végül a tisztek részére. Csak a személyi 
illetmények kifizetése után kerülhet sor sürgős dologi kiadá
sokra. Tehát addig egy tiszt sem veheti fel illetményeit, amíg a 
tiszthelyettesek illetménye ki nincs fizetve, viszont egy tiszt
helyettes sem veheti fel illetményét amíg a legs, illetményei 
nincsenek kifizetve. 

d) A gazd. bizottság bármely észrevételét a szolgálati út 
mellőzésével közvetlenül a mü. ho. vezető hadbiztosának tar 
tozik jelenteni. 

4. Az alakulatok létszáma után egy napra eső mindenkori 
étkezési pénz ötszörösét meghaladó összegű beszerzésnél a be
szerzést tervező közeg, vagy parancsnok köteles a gazdálkodási 
bizottságot előzetesen tájékoztatni. A gazd. biz. amennyiben a 
beszerzést elhalaszthatónak ítéli, az ellen tiltakozni köteles*. A 
tiltakozása ellenére eszközölt beszerzésekről a szolgálati ú t mel
lőzésével közvetlenül a hadosztály vezető hadbiztosához jelen
tést tartozik tenni. 

5. A pénzgazdálkodáson kívül az anyaggazdálkodásra is 
terjedjen ki az anyaggazdálkodási bizottság figyelme. Az anyag 
még sokkal értékesebb és pótolhatatlanabb mint a pénz! 

a) Minden, még a látszólag legjelentéktelenebb anyag ke
zelése is a legnagyobb takarékossággal történjék. Még egy ív pa
pirost sem szabad olyan célra felhasználni, ahol egy negyed ív 
is elegendő. 

b) Az anyag kezelése, karbantartása terén mulasztást nem 
szabad megtűrni, mert az károkra vezet. Tárolás, őrzés követel
ményei figyelendők! 

c) Kincstári anyag magáncélra nem használható, csak külön 
engedéllyel. 

d) Hulladékok gazdaságos felhasználásával sok értéket 
menthetünk meg. 

e) A kiadott jó ruházattal elsősorban a kivonulók látandók 
el. Irodában senki nem járhat használatlan bakancsban akkor, 
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amikor a legénység egy részének rossz lábbeli miatt otthon kel
lene maradnia. Ahol jelenleg ilyen állapotok volnának, az azon
nali átcseréléssel megszüntetendő. 

f) A gazdálkodási bizottság észrevételeit e téren is a szol-
. gálati út mellőzésével közvetlenül a hop. vezető hadbiztosnak 

-jelenteni tartozik. 
6. Fontos feladat az élelmezés ellenőrzése. Sehol oly tág 

tere nincsen az egyéni ötletnek, kezdeményezésnek és öntevé
kenységnek, mint az élelmezés terén. Az élelmezésnek tar tal
masnak, amellett változatosnak kell lennie. Ha egy alakulatnál 
csak galuska, galuska és ismét csak galuska szerepel az étlapon, 
ott feltétlenül valami hiba van, ami megszüntetendő. 

Különös figyelemmel kell kísérni a gazd. bizottságnak az 
élelembeszerzők tevékenységét, és esetleges csere ügyleteiket. 

7. Sok esetben maga a legénység is okozója az anyagi ne
hézségeknek: még mindig gyakran fordulnak elő lopások, anyag 
elveszések, szökésekkel kapcsolatban, vagy anélkül. Akadnak 
elvetemült emberek, akik zugpiacokon áruba bocsátják a gond
jukra bízott kincstári anyagot. Minden bajtársnak tudatában 
kell lennie, hogy ezek a kártételek nem egyéni károk, hanem 
az összességet sújtják és ezeket a visszásságokat mindenkinek 
saját érdekében ki kell küszöbölnie. Ott, ahol igazán jó a köz
szellem, a visszásságok meg is szűnnek. E tekintetben is számí
tok a gazdálkodási bizottságok értékes munkásságára: figyelje 
és akadályozza meg a károkat. 

8. Az alakulat bármely tagja, ha sérelem éri illetményben, 
ellátásban, vagy anyagi cikkek szétosztásában magát megrövi
dítve érzi, forduljon bizalommal a bajtársaiból demokratikus 
választással alakított gazdálkodási bizottsághoz, mely bizottság
nak kötelessége a panaszt megvizsgálni és kiküszöbölésére a 

r- parancsnoknak jelentést és javaslatot tenni. Elrendelem, hogy 
minden parancsnok megértéssel fogadja és minden eszközzel 
támogassa a gazdálkodási bizottságok munkáját, mert a gazdál
kodási bizottságok helyes szellemben való működése útján is 
sikerülni fog szoros, valóban demokratikus kapcsolatot kiépíteni 
a legénvséggel. Erre pedig minden parancsnoknak törekednie 
kell. 

9. A gazdálkodási bizottságok demokratikus szellemben tör
ténő megválasztására semmi befolyást nem szabad gyakorolni. 
A bajtársak viszont tartsák azt szem előtt, hogy a kincstár és 
a közösség érdekeinek megóvását a legderekabb, jellemes és 
okos férfiakra bízzák, akik fontos feladatukat biztosan el is 
tudják látni. Ha a jelenleg működő bizottságok fenti feladatu
kat ellátni nem volnának képesek, akkor vagy újra választan-
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dók, vagy kiegészítendők ugyancsak szabad és titkos választás 
útján. A bizottság működését semmi módon akadályozni nem 
szabad. Még kevésbé történhetik meg az, hogy a bizottság tag
jait kötelmeik ellátásából kifolyólag bármily hátrány is érhesse. 
Ha e téren bármily korlátozás vagy panasz előfordulna, úgy azt 
azonnal a szolgálati út mellőzésével a hadosztály vezető hadbiz
tosának jelenteni kell. Az ilyen eseteket a legszigorúbban fo
gom elbírálni és a panasz alapossága esetén, mint a demokra
tikus szellem-ellenes cselekményt fogom megtorolni. 

10. Súlyt helyezek arra, hogy a hadosztályom minden tagja 
megértse és átérezze ez intézkedésem igazi célját. Ezért a ren
deletem alaposan iskolázandó. A nevelő csoportok az alakulat 
minden tagja előtt tartsanak beható oktatást a jelen paran
csomról. 

Elrendelem továbbá, hogy jelen parancsom teljes szövegé
ben hiteles másolatba veendő és minden legénységi szobában, 
étkezdében és társalgóban jól látható helyen kifüggesztendő. 
Fent hivatkozott parancspontokba és az Éta. Ut. vonatkozó 
részeibe pedig mindenkinek bármikor betekintést kell e.ngedni. 

Molnár vőrgy. s. k, 
H. L., 1. mű. ho. iratai. 13. fasc, 27. sz. ho. pes., — Sokszorosított másolat. 

32. 
1946. március 28. 

Győr polgármesterének távirata Zentai Vilmos államtitkárhoz, 
melyben az ott dolgozó H/2, véhíd. alakulat további maradását 

kéri. 

A II/2. vasútépítő századot, mely az árvízveszélyt jelentő 
Győr—Rába vasúti híd kiemelési munkálatait végzi, most érte
sülésem szerint Budapestre kívánják helyezni. A munkálatok 
őszig igény be veszik az alakulatot, s ha innen elvinnék, a jövő 
télen újra árvízveszélyt jelentene a mederben fekvő hídroncs. 
Kérem az államtitkár úr intézkedését, hogy a század Győrött 
maradjon. ^ 

Udvaros István győri polgármester 
H. L., H. M. ein. 1946, 9494 sz. — Távirat. 
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33. 
1946. április 5. 

A mii. ho-hoz beosztott hadihajós csoport rövid jelentése 
egyéves tevékenységéről. 

Fenti osztály 1945. április 14-től 1946. március hó végéigaz 
alábbi teljesítményekkel járult hozzá az ország újjáépítéséhez: 

1. A Balatonból kiemelt és veszélytelenített 210 drb. éles 
,,érintő"-aknát. 

2. Veszélytelenített 3 „megfigyelt" aknát. 
3. Kiemelt 10 drb. 500 m-es folyamkábelt. 
4. Kiemelt a Balatonból és úszóképessé tett 30 balatoni 

motoroshajót és vitorlást. 
5. Az osztály a felszabadulás után a honvédségi anyaggyűj

tés során 26 drb. Kovácsmotort, 37 drb. különböző típusú la-' 
dikot, 20 drb. pontont, 2 nagyobb motorcsónakot, 2 vitorlásha
jót, 1 drb. fadereglyét, valamint számos szerszámot és egyéb 
felszerelési anyagot biztosított a honvédség részére. Ezen anya
got raktározza, kezeli és karbantartja. 

6. Gépkocsi-roncsokból 10 új gk-t és 2 mkp-t állított össze. 
A szükséges alkatrészeket legnagyobb részt a Vérmezőn és má
sut t található harckocsi s gépkocsi roncsokból szerelték le. Üzem
behelyezett továbbá 41 drb. Kovácsmotort és 1 drb. 45 HP-s 
motorcsónakot, 5 drb. parasztkocsit, 12 drb. erősen rongált mo
torcsónaktestet, 8 drb. rongált pontont és 12 drb. ladiktestet ja
vított ki. A faanyagot legnagyobbrészt gyűjtés útján biztosí
tották. 

7. A Margit-híd roncskiemelésénél és újjáépítésénél a mun
kálatok nagyrészét a Hadihajós Osztály egyik részlege végzi 
1945 október óta. Ugyancsak ez a szakasz jégrobbantásokat vég
zett és a híd leszakadásakor értékes mentési munkálatokat ha j 
tott végre. Jégzajláskor Buda és Pest között átkelő forgalmat 
tartott fenn rocsóval.89 

8. Az osztály egyik részlege az árvízveszély elhárítása cél
jából Tokajon jégrobbantásokat és egyéb műszaki elhárító mun
kálatokat végzett. 

9. Orosz felkérésre hadihíd anyagot mentett meg átrako
dással. 

10. A dunai hidak körül folyammeder szelvényezést és a 
hídroncsok éjjeli kivilágítását a folyammérnökség felkérésére 
végrehajtotta. 

89 Rohamcsónakkal. 
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11. Pontonok kiemelése és a Kpssuth-híd feljárójának épí^ 
tésénél honvédelmi közmunka során segédkezett. 

12. A hadihajós laktanya lakhatóvátételét kezdeményezte 
és nagy részben végrehajtotta. A laktanya ajtóinak, ablakainak 
stb. elkészítésénél tevékenyen résztvett. 

Végül jelentem, hogy a balatoni aknakeresés következtében 
az osztálynak három hősi halott és négy súlyos sebesült vesz~ 
tesége volt. 

Szigethy őrgy. s. k, 
H. L,., H. M. ein. 1946, 12006 sz., — Eredeti tisztázat. (Eredeti sz. 158.) 

•m 

34. 
1946. április 24. 

Az 1. honv. műszaki hadosztály parancsnokságának 43. sz. had
osztály parancsa elrendeli a nevelőknek a foglalkozásokon valé 

részvételét.,90 

A legénység és a nevelők közti őszinte kapcsolat, valamint 
a nevelőknek, a beosztottak életéről alkotott valódi képe csak 
úgy alakulhat ki, ha a nevelő kapcsolatait beosztottjaival a 
munkahelyen is fenntartja. 

Öntudatos fegyelemre nevelni csak úgy lehet, ha a dolgozó 
bajtársak látják, hogy a nevelők is ott vannak a munkahelyen 
és személyesen kísérik figyelemmel élet- és munkakörülmé
nyeiket. 

A nevelő így a helyszínen orvosolhatja a súlyos sérelme
ket, eloszlathatja a honvédek és polgári munkások közötti eset
leges félreértéseken alapuló nézeteltéréseket. 

Ézt, — a honvédek és polgári munkások, valamint a pol
gári munkavezetők, a mérnökök, pallérok közötti jóviszony ki
alakítását- a nevelők elsőrendű feladatává és kötelességévé t e 
szem. 

A csak irodában dolgozó század-nevelő munkája lélektelen 
papír munka, melynek erkölcsi és szellemi építőereje nincs. 
Munkát és megbecsülést csak úgy kívánhat, bizalmat és tekin
télyt csak úgy nyerhet a nevelő, ha állandóan a bajtársak között 
van és velük együtt él. 

Éppen ezért elrendelem, hogy a század nevelők minden 
nap kivonulni kötelesek a századdal a munkahelyre, a munka 

oo A témánkat nem érintő részeket a 43. sz. no. pcs.-ból kihagytuk. 
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kezdetétől a déli ebéd időig, esetenként a munka végeztéig. A 
délutánt pedig a munka utáni nevelő órára való felkészülésre 
használja fel a nevelő. 

A századdal kivonult nevelő viszont ne vonja el az em
bereket a munkától egyéni sérelmek meghallgatása címén. 

A zlj. nev. tiszteknek elrendelem, hogy naponta ellenőriz
zen egy-egy századot a munkahelyen és észrevételüket jelenté
seikbe vegyék be. 

A nevelői beosztás nem szolgálati könnyebbség, hanem lé 
nyegesen több és fokozottabb munkateljesítményt és felelőssé
get ad a szolgálattal és a közösséggel szemben. Csak az a nevelő 
van hivatása magaslatán, akinek csapatrészénél nem csak pana ' 
szók vannak, hanem lelkes munkakészség, öntudat, szor
galom és megértés egymás és a közösség, a közös ügy, az ország 
sorsa és állapota iránt. Aki ezen követelményeknek nem tesz 
eleget, az nevelő munkára nem érdemes és leváltását a legszi* 
gombban végrehajtom. 

Molnár vőrgy. s. k. 
H. L., 1. mű. ho. iratai. 13. fasc, 43. sz. ho. pes., — Sokszorosított másolat. 

35. 
1946. május 2. 

Az 1, honv. m i ho. parancsnokságának 45. sz. hadosztály pa
rancsa dicsérően emlékezik meg a megszűnő híradó építő zlj-ak 

tevékenységéről.91 

A műszaki hadosztály átszervezése folytán a hadosztály kö
telékében volt 1—4. hírép. zlj. megszűnt, ill, megmaradt ré
szeivel beolvadt az 1. vb. ezredbe. 

Visszatekintve a hírép. zlj-ak féléves működésére és"telje
sítményeire, nem mulaszthatom el annak megállapítását, hogy 
e zlj-ak a rájuk bízott feladatokat a közismerten nehéz viszo
nyok között is derekasan és eredményesen oldották meg. Telje
sítményeikért és az újjáépítésben való igen eredményes közre
működésükért a Magyar Postavezérigazgatóság köszönetét fe
jezte ki. Jóleső örömmel veszem tudomásul a Posta köszönetét, 
mert úgy érzem, hogy a műszaki hadosztály hírép. zlj-ai meg
értették a nemes célokat és feladatokat, melyek megoldását az 
ország talpraállítása érdekében vállalták. 

91 A 45. sz. ho. pes. további részeit nem közöljük. 
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Különösen kiemelem és kedves kötelességemnek tartom an
nak megállapítását, hogy a hír. ép. zlj-ak úgy fegyelem, vala
mint a zokszó nélküli odaadó kötelességteljesítés terén hadosz
tályomban egész kiváló helyet foglaltak el, ami az én parancs
noki tevékenységemet lényegesen megkönnyítette és ami miatt 
a búcsú eme derék zászlóaljaktól nehezemre esik. 

Ezért: amikor a tisztek és legénység egy része más beosz
tásba távozik, illetve leszerel, 

Dusárdy József szds-t, mint a volt 1. hírép. zlj. parancsno
kát, 

Lévay Szabó János szds-t, mint a volt 2. hírép. zlj. pk-át, 
Gáti László fdhgy-ot, mint a volt 3. hírép. zlj. pk-át és 
Takács Árpád fhdgy-ot, mint a volt 4. hírép. zlj. parancs

nokát, valamint a hírép. zlj-ak összes tisztjeit, tiszthelyetteseit 
és legénységét 

hadosztály parancsnoki dicséretben 
részesítem és kívánom, hogy új beosztásaikban, valamint a pol
gári életben kísérje őket az Isten bőséges áldása. 

Molnár vőrgy. s. k. 
H. L., 1. mű. ho. iratai. 13. fasc, 45. sz. ho. pes.. — Sokszorosított másolat. 

36. 
1946. május 24. 

Kuthy altábornagy észrevételei az 1. mü. ho-nál tartott 
szemléje alkalmával. 

Az 1. műszaki hadosztály csapatainak 1946 május havában 
történt megszemlélése után észrevételeimet azzal a céllal adom 
közre, hogy ezáltal a demokratikus Magyarország honvédségé
nek fegyelmét és munkateljesítményét minél magasabb fokra 
fejlesszem. 

L 
Általában. 

Az 1. mü. hadosztály csapatainak az újjáépítésben kifejtett 
munkateljesítménye igen jó. A katonai fegyelem kielégítő. 
Azonban ezen a téren feltétlenül további javulást várok. 

Különösen kiemelem az 1. honvéd utász zászlóaljnak a bu
dapesti „Szabadság-híd" helyreállításában résztvevő egységeit, 
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továbbá a tiszaugi honvéd hídépítő csoport parancsnokságot, a 
2. vasút- és hídépítő zlj. ott bevetett egységeivel együtt. 

Mindkét csoportot kimagasló munkateljesítményeiért, mun
kafegyelméért és lelkes törekvéséért a szolgálat nevében 

megdicsérem 
és példaként állítom a z l . műszaki hadosztály többi alakulatai 
elé. 

II. 
Katonai részletek. 

Fegyelem: Az 1. műszaki hadosztály fegyelme különösen 
a műszaki alakulatoknál az utóbbi időben rohamosan javult, de 
az 1. vasútbiztosító ezrednél is a fegyelem megerősödését ta
pasztaltam. 

Minden csapatparancsnok elsőrendű kötelességévé teszem, 
hogy csapatának fegyelmét minél magasabb fokra emelje. Cél a 
meggyőződéses fegyelem, melyet példaadással, erkölcsi nevelés
sel, a munkakedv fokozásával, a csapatszellem és csapat bajtár
siasság kifejlesztésével és — a lehetőségek és körülmények ha
tárain belül — a legnagyobb fokú anyagi gondoskodással 
érünk el. 

A meggyőződéses fegyelem külső látható jele a katonás, 
férfias fellépés és magatartás, melyet minden honvéd egyénnek 
kényszerítő behatások és fegyelmező gyakorlatok nélkül, ön
ként, meggyőződésből vállalnia kell. 

Tisztek, tiszthelyettesek példát adó magatartást tanúsítsa
nak. Elrendelem, hogy a műszaki csapatoknál a munkahelyen 
parancsnokló elöljárók, alosztályparancsnokik bezárólag, munka
egységeiket a munkaidő alatt nem hagyhatják el. Csak munka
egységükkel együtt pihenhetnek, és időnként vegyenek részt a 
legénység által végzendő fizikai munkában is. 

A zászlóalj parancsnokok alárendelt egységeiket naponta 
legalább egyszer ellenőrizzék, oly módon, hogy az egységek 
szolgálati vagy munkateljesítményét részleteiben is felmérni 
tudják^ 

Olyan zászlóaljaknál, melyeknél az alosztályok több szol
gálati vagy munkahelyre vannak kihelyezve, a zászlóalj pa
rancsnoki ellenőrzést, — eme intézkedésem szellemében —, az 
1. műszaki hadosztály szabályozza, 

Szolgálat, belrend, magatartás helyőrségekben: 
Ügyeleti és őrszolgálatban állók kötelmeit részletesen 

írásban a Szolg. Szab. előírásai szerint szabályozni kell. A szol-
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gálatba lépőket kötelmeikre oktassuk. Ezenfelül az őrutasítá
sokat a szolgálati és őrhelyeken ki kell függeszteni. 

A belrend — különösen a vidéki helyőrségekben — sokat 
javult. Kiemelem a 6. utász zászlóalj szegedi körleteit, s a zász
lóalj parancsnoknak elismerésemet fejezem ki. 

Minden honvéd helyőrségben az állomásparancsnok fele
lős a szolgálati rend betartásáért. Ellenőrizni köteles a helyőr
ségi szolgálatban álló közegeit, de személyes meggyőződése 
útján is a honvéd egyének szolgálaton kívüli magatartását. Ezért 
elrendelem, hogy olyan helyőrségekben, ahol műszaki hadosz
tálybeli alakulatok állomásoznak, azok parancsnokai személye
sen jelentkezzenek az állomásparancsnoknál. Az állomáspa
rancsnokok tájékozódjanakvaz alakulatok szolgálati rendjéről s 
azt ellenőrizzék. Különösen fokozott ellenőrzés szükséges ott, 
ahol nincsen tiszti parancsnok. 

A műszaki hadosztály parancsnok vagy ellenőrzésre kikül
dött közege az állomásparancsnoknál mindenkor tájékozódjék 
a hadosztályhoz tartozó egységének általános katonai és fegyel
mi helyzetéről. 

Minden kerületi parancsnoknak és állomásparancsnoknak 
kötelességévé teszem, hogy az ország újjáépítésében élen járó 
műszaki hadosztály egységeket minden tekintetben, de különö
sen anyagi ellátásban a legmesszebbmenőén támogassa. 

Megdicsérem az 5. kerület parancsnokát, aki szolgálati kö
telességén felül a területén tartózkodó műszaki hadosztálybeli 
egységeket istápolja és ellátja. 

Öltözet : 
A ruházatban fennálló hiányosságok és szűkös készletek az 

öltözkedésre csak egyöntetűség szempontjából hathatnak ki. 
Csinos és tiszta öltözködést követeljünk, szolgálatban és szol
gálaton kívül. Munkaközben pedig kíméljük az amúgy is meg
viselt ruházatot. Nyári melegben a felsőtest ruházata egyön
tetűen levethető, azonban parancsnokló tisztek, tiszthelyettesek 
az előírt öltözetben maradnak. 

III. 

. > Anyagi szolgálat. 

Az 1. műszaki hadosztály összes tisztjei, tiszthelyettesei, 
honvédéi legyenek meggyőződve arról, hogy az ország erőfor
rásaihoz mérten a felsőbb katonai vezetés mindent megtesz, 
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hogy a hadosztály alakulatainak anyagi ellátását kielégítővé 
tegye. 

Ezúttal, szemlém eredményeként is történtek olyan gon
doskodások, melyek élelmezésben, ruházatban, felszerelésben, 
elhelyezésben, egészségügyi és egyéb anyagi szolgálatban javu
lást hoznak az 1. műszaki hadosztály helyzetében. Ezek a köz
ponti erőfeszítések azonban egymagukban nem elegendők, ha
nem feltétlenül szükséges, hogy a kerületi parancsnokok és ál
lomásparancsnokok legmesszebbmenőén gondoskodjanak a had
osztály kihelyezett egységeiről. Élelmezés szempontjából a bu
dapesti alakulatok ellátását a vidéki kerületi parancsnokságra 
alapozzuk. 

Ruházatban munkanadrág, szerelőruha, tábori ing és rövid 
nyári zsávolynadrág, javító posztó és bőranyag kerül kiadásra. 

Az elhelyezés javítására ágyak kerülnek kiadásra. Minden 
zászlóalj erejű kihelyezett egység fertőtlenítő gépet kap. Mű--
szaki gépek és szerszámok a munkák megkönnyítésére és a 
munkateljesítmény növelésére ugyancsak fokozatosan kiadásra 
kerülnek 

Mindezeken felül gondoskodás történt az illetmények fo
kozatos emelésére is, olyan rendszer bevezetésével, hogy az in
fláció következtében a késedelmes kifizetésekkel az egyén hát
rányt ne szenvedjen. 

A szemle során jelentett egyéb anyagi kívánságokat a Hon
védelmi Minisztérium felülvizsgálja, s a lehetőségek határain 
belül orvosolni fogja. 

Eme intézkedésemet kiadom az 1. műszaki hadosztály pa
rancsnokságnak és alárendelt csapatainak az összes egységek
nél történő felolvasásra, a kerületi parancsnokságoknak tudo
másul s esetleg ebben a.tárgykörben javaslattételre június 15-ig. 

Kuthy altábornagy s. k. 
H. L., H. M. ein. 1946, 15367. sz., — Sokszoros í to t t másola t . 

37. 
1946. május 28. 

A H. M. műszaki és szállítási osztályának javaslatai a műszaki 
hadosztály parancsnokságának további fenntartására. 

1. Az alárendelt zászlóaljak irányítása katonai, műszaki és 
anyagi vonalon szükséges, miután a minisztériumban az irá
nyítás osztályonként megoszlik s így az önálló csapatok mindent 
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osztályonként kellene intézzenek, ami különösen a vidéki csa
pattestek részéről kivihetetlen. 

2. K. M.-el való összműködés, miután a feladatokat ez 
szabja meg és az intézkedés a mü. ho. feladata. Ott is osztá
lyonként oszlik meg a feladatkörök megszabása. 

Anyagi vonalon HM. és KM. járandóságok vannak, ezeket 
egységesen csak egy mindkettőnek alárendelt, de a csapatok fö
lött álló pság intézheti. 

3. Mü. ho. pság szerződést kötött önállóan a tiszaugi híd 
munkálatokra és rész munkát vállalt a budapesti Szabadság-híd, 
a Déli ök. vasúti híd, az algyői és szentesi vasúti hidaknál. Fe
lelősség, szerkesztés és elméleti munka a ho-nál történik. 

4. Miután a zászlóaljak nem teljesen szakképzettekből ál
lanak, a ho. pság. különböző alakulataiból esetenként a munka 
jellegének megfelelő szakcsoportokat tud összeállítani és tör
zséből szaktudással rendelkező tisztet bocsájt rendelkezésre az 
egyes munkahelyekre. 

5. A budapesti élelmezési nehézségek miatt a budapesti 
alakulatok ellátását a ho. egységesen bonyolítja le vidékről, sa
ját- szakközegeivel és szállító eszközeivel. 

6. Miután gk. és fogathiányunk van a szállításokat a ho. 
pság központososan tudja csak gazdaságosan ellátni. 

7. A zászlóaljak szervezése olyan, hogy vezetési és anyagi 
szolgálat szempontjából egy magasabb parancsnokságra kell 
hogy támaszkodjanak. 

8. A katonai és a munkafegyelem megerősödése elsősorban 
a ho. ellenőrző munkájának köszönhető, ha ez most megszűnne, 
fegyelmileg a téli nemkívánatos helyzet állana újból elő. 

H. L., H. M. ein. 1946, 18325 sz. — Fogalmazvány. 

38. 
1946. június 4. 

A mü. ho. a Gazdaságii Főtanács átirata kapcsán tájékoztatást ad 
a ho. helyzetéről és működéséről. 

A Közi. Min.-al történt megbeszélés alapján jelentésemet 
az alábbiakban terjesztem fel: 

Az „1. honvéd műszaki hadosztály" 1945. október hó 15-én 
alakult meg a már addig is fennállott alább felsorolt alakula
tokból : 

Az I. és II. vasútbiztosító zlj-akból ikreződés és megfelelő^ 
kiegészítés után az I.—IV. vasútbiztosító zlj-ak, az 1.—10. va -
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suti- és hídépítő zlj-akból, összevonás után az 1.—6. vasút- és 
hídépítő zlj-ak és az 1.—5. híradó építő zlj-ak összevonása után 
az 1.—4. híradó építő zlj. A ho. létszáma 10.370 főre volt te r 
vezze, azonban a behívások eredménytelensége miatt legma
gasabb létszáma 1945 decemberében 8.400 fő volt. Ebben a for
mában a ho. 1946. április 15-ig állt fenn, amikor is az 1921. és 
ennél idősebb évfolyamok leszerelése miatt, valamint a honvéd
ség létszámának csökkentése érdekében a ho. létszáma 5045 fő
ben állapíttatott meg. 

A mü. ho. jelenlegi tagozódása: 
hadosztály parancsnokság: 110 fő> 
4 vasútbiztosító zlj. összesen: 3.000 fő, 
3 vasút és hídépítő zlj. összesen: 1.935 fő. 
A mü. ho. felállításával a Honvédelmi és Közi. Min-ot az: a? 

cél vezette, hogy 
a) egy, a mindenkori munkaerőpiactól független és bármi

kor rendelkezésre álló katonai fegyelem alatt vezetett, teljesí
tőképes munkáscsoport álljon rendelkezésre, 

b) hirtelen fellépő munkaerőszükségletek és elemi csapá
sokkal kapcsolatos karhatalmak rendelkezésre álljanak, 

c) nagyobb önálló munkálatok elvégzése olyan területeken, 
ahol azok polgári vonalon különböző körülmények miatt el nem 
végezhetők, 

d) a honvédség munkaerejét és teljesítőképességét az ország 
újjáépítésének szolgálatába állítsák, 

e) á vasúti szállítások zavartalanságát biztosítsák. 
Ennek megfelelően a ho. alakulatai az alábbi feladatokat. 

látták és látják el: 

1. Vasútbiztosító alakulatok: 
Állandó őrséggel biztosítanak az ország területén 40 pá-, 

lyaudvart. 
Az Államvasutak részére az üzemi szénszükséglet biztosí

tására felhalmozott szenet őrzi 45 őrség. 
A vasúti forgalom szempontjából döntő fontosságú mű

tárgyakat (nagyobb hidak, alagút stb.) őrzi 25 őrség. 
A 20 legfontosabb személyvonati, gyorsvonat! és gyors

tehervonati viszonylat szerelvényeinek kísérésére eddig kiál
lítottak összesen 1.980 őrséget. 

Tehervonatok kísérésére eddig kiállítottak 960 őrséget. 
Jóvátételi szállítmányok, gyermekvonatok, élelmiszer vo

natok és szénvonatok kísérésére eddig kiállítottak 360 őrséget.. 
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A vb. ezred őrségei szolgálatuk teljesítése közben vonat
fosztogatás és egyéb bűncselekmények elkövetése miatt eddig 
1.027 polgári személyt tartóztattak le és adtak át a rendőr
ségnek. 

Szolgálatteljesítés közben, vonatfosztogatókkal vívott fegy
veres harc során hősi halált halt 4 bajtárs, megsebesült 6 baj 
társ. 

A mozgó vb. őrségek által teljesített km-ek száma: 580.000 
km. 

2. Vasút- és hídépítő alakulatok: 

Részt vettek a budapesti Északi összekötő vasúti híd roncs
kiemelési munkálataiban, a „Manci" híd bontásában és újjá
építésében, a Margit-híd pillérein épült úgynevezett „gáz" híd 
szerelésében, a Kossuth-híd ácsmunkáinak nagyobb részét, az 
anyagszállítást és a betonozás egy részét végezték és közre
működtek az időnként beállt munkáshiányok áthidalásában. Se
gédkeztek a Petőfi-híd bontásában, majd beépítésében, hónapok 
óta 100—200 fő dolgozik a MÁVAG gépgyárban a Szabadság 
híd vasálkatrészeinek gyártásánál és résztvesznek a híd hely
színi szerelésében. Döntő fontosságú rohammunkát végeztek a 
Déli összekötő vasúti-híd jégzajlás elleni biztosításában, amely
nek során 2.000 köbméter követ hordtak el a híd jégtörőjébe és 
kezdettől fogva közreműködnek a most épülő második össze
kötő vasúti híd munkálataiban. A ho. alakulatai gyűjtötték össze 
és szállították a helyszínre a budapesti és csongrádi vasúti h i 
dak vasúti hadihíd anyagát. 

A ho. alakulatai vették át a Vörös Hadseregtől a bajai mo
toros uszályokra épített vasúti hadihidat, azt kezelték és rajta 
a forgalmat fenntartották, a híd bontását, majd építését vé
gezték. 

A téli jég és árvíz veszély beálltával a ho. a Dunán há
rom, a Tiszán hat jégrobbantó szakaszt helyezett készenlétbe 
és nagyrészt a ho. alakulatainak érdeme, hogy a tiszafüredi, 
szolnoki, és szegedi vasúti híd provizóriumok állva maradtak a 
már kilátástalannak látszó helyzetben. 

A Tiszán közreműködtek a vasút- és hídépítő zlj-ak a zá
honyi, tiszafüredi és szolnoki hidak munkálatainál és árvíz
védelmében. 

A MÁV vonalainak helyreállításánál a budapesti pu-ok 
helyreállítási munkálatain kívül alakulataink a Budapest—• 
Miskolc-i, a Budapest—Szolnok-i, valamint a Budapest—Győr-i 
vasútvonalak helyreállításában vettek részt és helyreállítottak 
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Önállóan 68 km. vasúti vágányt, polgári munkásokkal együtt 
kb. 230 km-t. 

A ho. alakulatainak jelenlegi munkája: 
A budapesti Szabadság híd és a Déli összekötő vasúti híd 

munkáiban való részvétel, a tiszaugi 300 méter hosszú vasúti 
és közúti híd roncskiemelésének és újjáépítésének teljesen ön
állóan, saját vezetés melletti végrehajtása, a csongrádi és al
győi Tisza hidak építésében való közreműködés és a szegedi 
vasúti híd roncskiemelésénél való közreműködés. Ezeket a 
munkálatokat a mü. ho. az 1. és 8. gy. ho-ok u. zlj-aival meg
erősítve végzi. 

Ezenkívül a ho. 1-—1 véhíd. szd-a vasúti felépítményi mun
kálatokat végez Nógrádverőcén, Vácott, Gödöllőn és Üllőn. 

3. Híradó építő alakulatok: 
Jelenleg nem állanak már fenn, azonban 1945. októbertől 

1946 májusig igen eredményesen vettek részt a Budapest kör
nyéki, a Budapest—Győr, a Budapest—Székesfehérvár, Buda
pest—Pécs és Pécs—Nagykanizsa közti távbeszélő hálózat újjá
építésében. 

A ho. alakulatainak fegyelme és munkakedve, különösen 
az április 15—i átszervezés után állandó emelkedést mutat, an
nak ellenére, hogy a legénység még mindig emberinek alig 
nevezhető körülmények között él. 

Rongyos, a legkülönbözőbb raktárakban dohosodott ruhá
zatban jár, lábbelijének talpa már régen elkopott, mert javító
anyag nincs és pénzt sem kap a hadosztály pság, hogy azt 
megvásárolhassa. 

A legénység élelmezése minden kritikán aluli. VI. hó 3-án 
a" kincstár által megszabott étkezési pénz fejenként napi 300 
millió pengő volt, amiből a legügyesebb gazdálkodás mellett 
sem lehetett 1.500—2.000 kalória értékű étkezésnél jobbat ki
hozni. Legénységünk orvosi megállapítás szerint éhezik és leg
különbözőbb megbetegedésekkel küzd, (gyomorbetegségek, ál
talános leromlás, skorbut). A vb. alakulatok legénysége napokig, 
nem ritkán hetekig tartó útjaira kénytelen kenyérrel és legfel
jebb pár deka savanyú gyümölcsízzel elindulni. 

A laktanyák állapota siralmas, annak ellenére, hogy ami 
az alakulatok erejéből telt, mindent elkövettek, de pénz hiá
nyában a romok elhordásán és a takarításon kívül más mun
kát végezni képtelenek. 

A ho. pság-nak és ebből következőleg az alakulatoknak is 
pénzellátása oly csekély, hogy abból legjobb esetben csak a 
személyi illetmények és esetleg az étkezési pénz egy része 
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fedezhető, az is rendszeresen állandó késéssel, ami a jelenlegi 
viszonyok között egyenlő a nem fizetéssel. Április hónapban 
oly kevés volt pl. egy tiszthelyettes fizetése, hogy abból kép
telen volt a megszabott legénységi étkezési pénzt befizetni, 
hogy legalább a silány legénységi kosztot biztosítsa magának. 

Az alábbiakban felsorolom azokat a minimális szükségle
teket, amelyeknek kielégítésével a ho. további eredményes 
munkáját folytatni képes lesz. Tudatában vagyok annak, hogy 
az ország anyagi teljesítőképessége igen csekély, ennek meg
felelően csak a feltétlenül szükséges beszerzéseket állítottam 
össze: 

15 q talpbőr (5000 fő egyszeri talpalás, kb. 5 hónapra ele
gendő); 

5 q zsírosbőr (minimális lábbeli javítás); 
5000 rend fehérnemű (ing, alsónadrág és kapca); 
5000 főre több hónapra szállítási és vásárlási engedélyek 

közvetlenül a ho. pság-nak kiadva, zsír, szalonna, olaj, liszt, 
cukor és vágómarhára; 

5000 fő részére a természetbeni dohányellátás biztosítása 
arterites ellenében (jelenleg a legénység a H. M. rendeletére 
csak dohányjegyet és pénzt kap, a cigarettát képtelen besze
rezni); 

havi 9000 adag, adagonként kb. 30 dkg húsneműből és 1 t o 
jásból álló hideg élelem biztosítása a vb. ezred napi átlagában 
300 főt kitevő olyan legénység részére, akik mint mozgó őrsé-
gak, több napig, sokszor hetekig meleg étkezéshez nem jutnak. 

Ennek célszerű összeállítása a következő lenne: 
Havonta: szalonna 15 q 

kolbász 5 q 
húskonzerv 3 q 
tejtermék 2 q 
gyümölcsíz 1 q 
tojás 10 000 db 

A legénység elhelyezésére szolgáló laktanyákban a leg
szükségesebb javítások (ajtók, szükségmegoldású ablakok, víz
vezeték és csatornázás) mielőbbi elvégzése, amire jelenleg 
számszerű összeget megadni nem lehet, hanem kérek erre fo
lyamatosan megfelelő hitelkeret engedélyezését (hozzávetőleges 
becslés szerint havi 5000 béke pengő lenne szükséges). 

Tekintettel arra, hogy az élelmezés és az egész munka
végrehajtás elsősorban a szállítási lehetőségeken áll vagy bukik, 
feltétlenül szükséges lenne a mű. ho. alakulatainak megfelelő 
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gépkocsikkal való ellátása. Számvetésem alapját itt az képezi, 
hogy lehetőleg zlj-anként 1 t e h e r - é s 1 személygépkocsi álljon 
rendelkezésre, valamint a ho. pság-nál 3 személygépkocsi és 
3 tehergépkocsi. Jelenleg a ho-nál összesen rendelkezésre áll — 
nagyobbrészt roncsokból összeállított — 6 személygépkocsi és 
4 tehergépkocsi, tehát mint minimális szükséglet mutatkozik 
5 személygépkocsi és 7 tehergépkocsi (a vb. zlj-ak budapesti 
központi elhelyezése folytán pillanatnyilag 5 tehergépkocsi is 
elegendő lenne). 

A ho. már meglevő gépkocsijainak üzemképessé tételéhez 
és használható gumikkal való felszereléséhez kb. 3000 gramm 
arany árának megfelelő pénzösszeg lenne szükséges.92 

/ Molnár s. k. 
H. L., H. M. ein. 1946, 18136 sz., — Másolat. (Eredeti szám: 2103.) 

1946. június 15. 
A H, M. távirata a mű. ho. parancsnoksághoz. Elrendeli 
a ho. pság. megszüntetését és a „Műszaki Vezetési Törzs" fel

állítását. 

Előzetes tájékoztatásul közlöm, hogy a SZEB döntése 
alapján a mü. hop-ot 1946. VI. 15-ével megszüntetem.93 

A fenti időponttal a mű. hop. eddigi törzséből 26 tiszt, 
15 thtts., 12 ts., 7 honvéd és 12 polgári, összesen 72 fő létszámú 
„Műszaki Vezetési Törzs" felállítását rendelem el az azonos 
szám alatt kiadásra kerülő szervezési és állománytáblázat sze
rint. 

Rendelet következik. 
H. L., H. M. ein. 1946, 18325 sz., — Fogalmazvány. 

Közlik: Gazsi József—Németh Júlia 

92 A mü. ho. kérte, hogy átiratát küldjék meg a K. K. M. és a G. F. ré
szére is. 

93 A táviratot a H. M. 1945. VI. 13-án küldte el a mü. ho.-hoz. 
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