
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni béke-
szerzõdés V. része írta elõ az ország számá-
ra a katonai, hadihajózási és léghajózási
rendelkezéseket, ezen belül a hadiipari 
korlátozásokat. Szervezési szempontból a
dokumentum a magyar hadsereg létszámát 
35 000 fõben maximálta, beleértve a tiszte-
ket (maximálisan 1750 fõ) és a pótkeretek
csapatait is. Minden tisztnek hivatásos
tisztnek kellett lennie. Az altisztek (maxi-
málisan 2334 fõ) és a legénység csak önkén-
tes alapon vonulhatott be, úgy, hogy a szol-
gálati kötelezettségének teljes tartama leg-
alább tizenkét, egymást követõ évnél nem
lehetett kevesebb. Ezekkel a korlátokkal azt
kívánták elérni, hogy – megszüntetve a
kényszersorozást – a magyar haderõ ne le-
gyen képes lényeges tartalékot képezni, hi-
szen a kiképzett katonák sokáig a haderõ-
ben maradnak, így nem rotálódnak oly
mértékben, hogy az számottevõ kiáramlást
biztosítson. Az okmány deklarálta, hogy a
magyar haderõt „kizárólag a rendnek Ma-
gyarország területén való fenntartására és
határrendõr-szolgálatra szabad alkalmazni”.

Meghatározták a három gyalogezredbõl
álló gyaloghadosztály (maximálisan 414
tiszt, illetve 10 780 legénység) és a lovas-
hadosztály (259 tiszt, 5380 legénység), il-
letve a két gyalogezredbõl álló vegyes- 2020/5
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dandár (198 tiszt, 5350 legénység) keretállományát. Ezek a szervezeti
egységek típusalakulatok voltak, amelyeket fel lehetett tölteni, de nem
volt kötelezvény azok alkalmazása. 

Csapatvezetésre fenntartott külön szervezetet a szerzõdés nem enge-
délyezett, tehát gyakorlatilag megtiltotta a vezérkar létét, így szinte lehe-
tetlenné téve a haderõ összehangolt hadmûveleti tevékenységét.

Hadianyag és hadiipar tekintetében a szerzõdés aláírásától számított há-
rom hónapon belül a meghatározott fegyverzeten és lõszereken felüli raktá-
ri készleteket a szövetséges hatalmak részére át kellett adni. A hadiipart leg-
keményebben sújtó határozatként elõírták, hogy fegyvert, lõszert és bármi-
lyen más hadianyagot csak egy – állami tulajdonban lévõ – gyár állíthat elõ.1

A szerzõdés a magyar hadvezetés számára minden fegyverre, lõszerre
és más hadianyagra vonatkozó export- és importtevékenységet megtiltott.
Szintén szigorúan korlátozták a – nemzetközi szerzõdések által egyéb-
ként is tiltott – fojtó, mérgezõ gázok elõállítását, illetve külföldrõl törté-
nõ beszerzését. Korlátozás alá helyezték a harckocsik, repülõk és egyéb
harci jármûvek gyártását, illetve behozatalát is.2

Az országgyûlés a trianoni szerzõdést az 1921. évi XXXIII. törvény-
cikkben tette közzé. A törvény tételesen határozta meg a honvédség, a
csendõrség, a folyamõrség, a rendõrség, a vámõrség, illetve a pénzügyõr-
ség számára együttesen tartható hadianyag-mennyiséget. Ennek szám-
adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

A tüzérség vonatkozásában nem engedélyezte a szerzõdés a 105 mm
fölötti ûrmérettel rendelkezõ tüzérségi lövegek rendszeresítését, ezzel ki-
zárva a közepes és nehéztüzérséget. Csak a könnyûtüzérség birtokában a
honvédségnek le kellett mondania a támadó hadmûveletek tervezésérõl
is. A – szintén a békediktátum által életre hívott – Szövetségközi Katonai
Ellenõrzõ Bizottságok (SZKEB) szoros ellenõrzése alatt a magyar politi-
kai és katonai vezetés lehetõségei erõsen korlátozva voltak. 

Ezzel szemben az országot három oldalról határoló kisantantállamok
hadigazdasági és közvetlen katonai felkészültsége lényegesen meghalad-
ta hazánkét. A magyar királyi Honvédség engedélyezett 35 000 katonájá-
val szemben Csehszlovákia és Jugoszlávia egyaránt 150 000, Románia
200 000 fõs hadsereget tartott fenn. Csehszlovákia hadiipara Európa él-
vonalába tartozott, az országban a Monarchiától örökölt nehézipari üze-
mek jelentõs része a hadiipar szolgálatában állt. 

A magyar Nemzeti Hadsereg 1920 õszén 52 gyalogzászlóaljból, 20 lo-
vasszázadból és 26 ütegbõl állt, amelynek helyébe 1922. január 4-tõl a
magyar királyi Honvédség lépett. 

Az 1922 májusában életbe lépõ új állománytábla szerint – amely
megfelelt az antant elvárásainak – a honvédség új hadrendjébe hét ve-
gyesdandár (a budapesti 1., székesfehérvári 2., szombathelyi 3., pécsi 4.,
szegedi 5., debreceni 6. és a miskolci 7.), négy-négy a fõvezérségnek alá-
rendelt huszárezred és önálló tüzérüteg, valamint három utászzászlóalj
tartozott. Az egyes vegyesdandárok két-két gyalogezredbõl – egyenként100
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három zászlóaljból, valamint – más kisebb alegységek mellett – három
ütegbõl álló tüzérosztályból formálódtak.

A magyar politikai és katonai vezetés ebben a kilátástalannak tûnõ
helyzetben – a lehetõségekhez mérten – megpróbálta életben tartani ezt
a haderõt és a hadiipar megóvott lehetõségeit. Tekintettel az elõírások be-
tartásának ellenõrzésére életre hívott bizottságok szemléire ez nem volt
könnyû. Három bizottság alakult.

A Katonai Szövetségközi Ellenõrzõ Bizottság feladata volt, hogy a ma-
gyar kormánytól a lõszerkészletek és raktárak elhelyezésére, a fegyver-,
lõszer- és hadianyagmûhelyek, gyárak elhelyezésére és mûködésére vo-
natkozó adatokat, valamint a kiszolgáltatott fegyvert, lõszert, hadianya-
got, a hadiipar céljait szolgáló szerszámokat átvegye.
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Fegyvertípusok
A fegyverzet, illetve
lõszer összesen (darab)

A fegyveres testületek
részére évi utángyártás
mennyisége (darab)

1.
Kézi lõfegyverek, kara-
bélyok és szuronyok

57 776
elhasználódás 

mértékében

2. Hadi pisztolyok 28 822
elhasználódás 

mértékében

3. Géppuskák 560
elhasználódás

mértékében

4. Géppisztolyok 600
elhasználódás

mértékében

5. Lövegek 129
elhasználódás 

mértékében

6. Aknavetõk 70
elhasználódás 

mértékében

7. Kézi lõfegyverek 33 521 000 11 662 600

8. Hadi pisztolyok lõszerei 7 484 850 1 727 650

9. Tüzérségi lõszerek 124 000 12 400

10. Aknavetõ lõszerek 52 500 3 500

11. Kézigránát 350 000 175 000

12. Kard 21 461
elhasználódás 

mértékében

A készletben tartható hadianyagok mennyisége3



A Hadihajózási Szövetségközi Ellenõrzõ Bizottság feladatául szabták,
hogy kiszálljon a hajógyárakba, és ellenõrizze az építés alatt levõ hajók
lebontását, átvegye a kiszolgáltatott fegyvert, lõszert és hadihajózási
anyagot. A kormány köteles volt kiszolgáltatni a hadihajók tervrajzait,
fegyverzetük darabjait (ágyúk, lõszerek, torpedók, aknák, robbanóanyag-
ok, távírókészülékek).

A Léghajózási Szövetségközi Ellenõrzõ Bizottság lajstromozta a légha-
józási anyagot, a repülõgép-, léghajó- és motormûhelyeket, valamint a lé-
gierõnél felhasználható fegyver-, lõszer- és robbanóanyaggyárakat. Lehe-
tõséget kapott, hogy megszemlélje a magyar állam területén levõ összes
repülõtelepet, léghajócsarnokot, repülõtelepeket és raktárokat, bejárja, és
amennyiben úgy ítélte meg, intézkedjen a tiltott anyag elszállításáról.4

A bizottságok tevékenységének rendje a totális ellenõrzést, a teljes kiszol-
gáltatottságot és megaláztatást vetítette elõre. Azonnali intézkedések voltak
szükségesek, hogy enyhítsék a gondokat, tétlenségnek nem volt helye!

A katonai és hadiipari vezetõk azonnal cselekedtek. Az engedélyezett
készleteken felüli hadianyagokat, fegyvereket, lõszereket titkos raktárak-
ban, vasúti kocsikban, földalatti tárolókban, házak, laktanyák padlásain
helyezték el. A megmaradt és ki nem rabolt üzemrészek gépsorait elrej-
tették, vagy úgy módosították, hogy azok rövid idõn belül átalakíthatók
legyenek a haditermelés céljaira. A folyamatosan ellenõrzõ bizottságokat
rendszeresen sikerült megtéveszteni.

A szerzõdés kényszerû elfogadásával megkezdõdött a versenyfutás az
idõvel, illetve a szövetséges hatalmak ellenõrzésének folyamatos kiját-
szása, vagyis a rejtés idõszaka.

A katonai vezetés már ekkor sem mondott le egy majdani, a kétéves
szolgálati idõn és sorozáson nyugvó hadsereg alapjainak – az ellenõrzés
kijátszásával történõ – lerakásáról. Intézkedések történtek katonai intéz-
mények más tárcák körébe történõ rejtett áthelyezésrõl a Honvédelmi
Minisztérium hatáskörének fenntartása mellett.

Így a tisztek, altisztek jelentõs részét sikerült a bizottság szemei elõl
elrejteni, úgy, hogy más hivatalos, többnyire fegyveres szervekhez (Rend-
õrség, Csendõrség, Folyamõrség, Vám- és Pénzügyõrség) helyezték át
õket. Bízva abban, hogy szükség lesz még a jól képzett katonai vezetõk-
re. A kihelyezett, látszólag nem honvédelmi feladatokat ellátó szerveze-
tek közé tartoztak a Belügyminisztérium, a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Kereskedelmi Minisztérium
egyes egységei.

A gyakori ellenõrzések egyikén, 1921. augusztus 13-án olasz bizottság
járt a csepeli Weiss Manfréd gyárban. A bizottság vezetõje, Pittoni tüzér
alezredes jó benyomásokat szerzett, és a látogatásáról részletes jelentés-
ben számolt be.5 Megállapította, hogy a gyáróriást a trianoni békeszerzõ-
dés értelmében a legszigorúbb elõírásoknak megfelelõen átalakították. 
A raktárkészlet sem haladta meg a limitet, így további gyárvizsgálat nem
szükséges.6102
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A felszín alatt azonban rejtve mindent megtettek a korlátozások kike-
rülésére. Többek között a rejtett gyártási kapacitások kiépítésével és
fenntartásával. Négy hónappal a csepeli olasz ellenõrzés után – válaszul
a honvédelmi miniszter felszólítására – a Weiss Manfréd gyár lõszerüze-
me jelentette, hogy viszonylag rövid felkészüléssel képes – tiltott ûrmé-
retû – közepes és nehéztüzérségi lõszerek gyártására. A hivatalosan acél-
palackok és csövek elõállítására használt gépsorokkal napok alatt képe-
sek lettek volna áttérni 15 cm-es ûrméretû tüzérségi gránátok gyártására.7

A legnagyobb lövegek – a 30,5 cm-es mozsarak – lõszerellátása né-
hány hetet vett volna igénybe, és azzal a veszéllyel járt, hogy az elõké-
születek felkelthetik az antant bizottságának gyanakvását. Ezért arra tö-
rekedtek, hogy polgári gyártással leplezzék a munkálatokat.8

Az antantbizottságoknak minden hadiipari és katonai objektumba be-
lépési és ellenõrzési joga volt, ezért a Honvédelmi Minisztérium anyagi
csoportfõnöke hivatalosan utasította a minisztérium osztályvezetõit,
hogy mindenben gátolják a tevékenységüket.9 Ettõl kezdve minden doku-
mentum két példányban készült, az egyik az antantbizottság részére, 
a másik a valós adatokkal.

Ebben a helyzetben, amikor a magyar haderõ és annak ellátási hátte-
re borotvaélen táncolt, Magyarország – Európából szinte egyedül – segít-
séget ajánlott a lengyel–bolsevik háborúban élet-halál harcot vívó
lengyeleknek.10

A hadianyagok Lengyelországba szállítása 1919 elején kezdõdött, ami-
kor az antant engedélyével a német Mackensen tábornagy hadseregének
magyarországi átvonulása során leadott fegyvereket és nagy mennyiségû
hadianyagot rakodtak vagonokba. Az elsõ vonat fegyverekkel 1919. janu-
ár 18-án indult el Budapestrõl Miskolcon át Lengyelországba. Március
22-ig fegyverekkel és lõszerrel megrakottan összesen öt vonat indult el
Lengyelországba. 

A szállítmányok – más jelentõs hadianyag mellett – 28 760 puskát, 
24 100 szuronyt, 343 géppuskát, 7 240 000 gyalogsági töltényt, 19 tüzér-
ségi löveget tartalmaztak. Ez a segítség ugyan még nem kifejezettem ma-
gyar hadianyagból állt, de a szállítást és az egyéb logisztikai hátteret 
a magyarok adták.11

Magyarország még 1919-ben, jórészt a saját haderõtartalékaiból
20 000 000 gyalogsági töltényt, 20 000 tüzérségi lõszert, 200 tábori kony-
hát, 300 fõzõládát és 40 tábori sütõkemencét szállított a lengyel haderõ-
nek az antant engedélyével. A szállításokat megnehezítette, hogy Cseh-
szlovákia nem engedte át területén a hadiszállítmányokat, külön francia
kérésre sem. A csehszlovák kormány még azt sem engedélyezte, hogy a
francia hadiszállítások a területén keresztül menjenek! Így a több száz
vagon – amely francia hadianyagot tartalmazott – szintén Magyarorszá-
gon és Románián keresztül jutott el a lengyel haderõhöz.

A csepeli Weiss Manfréd mûvekben is tovább folyt a lõszergyártás a
lengyelek számára. A gyár az év során további 58 000 000 gyalogsági töl-
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tényt, 600 000 tölténytárat, 240 tábori konyhát, 200 fõzõládát és 80 tábo-
ri sütõkemencét szállított, amely részben a Nemzeti Hadsereg készletei-
nek késõbbi kiegészítésével történt.

A lengyel haderõ 1920. augusztus elejére kétségbeejtõ helyzetbe ke-
rült, küszöbön volt Varsó eleste. Lõszer tekintetében Lengyelország ekkor
már csak Magyarországra számíthatott. A csepeli Weiss Manfréd Mûvek-
ben készülõ szállítmány, amely 22 millió gyalogsági lõszert tartalmazott,
augusztus 12-én érkezett Varsó alá, Skierniewicébe, szó szerint az utolsó
pillanatokban. A katonáknak már csak néhány tölténye maradt puskán-
ként. A 80 vagonnyi lõszert a fõvárosért vívott csatában használták fel.
Augusztus 15-én a lengyelek ellentámadást indítottak. Néhány nap alatt
felszabadították Varsó környékét, majd októberre egész Lengyelországot.
A lengyel történetírás „visztulai csodaként” emlegeti a gyõztes varsói
csatát, amelyben a magyar segítségnek meghatározó szerepe volt.12

Az országgyûlés az 1922. évi XI. törvénycikkben tette közzé a hadiipar
mûködésének korlátait. A törvénycikk második paragrafusa elõírta, hogy
a hadiüzem gépi berendezéseit úgy kell beállítani, hogy a gyártható
mennyiség ne haladja meg a következõ értékeket:13

– kézi lõfegyver, karabély, szurony – 300 db havonta,
– hadipisztoly – 80 db havonta,
– géppuska – 5 db havonta,
– géppisztoly – 5 db havonta,
– löveg – 2 db évente,
– aknavetõ – 2 db évente,
– kézi lõfegyver lõszer – 50 000 db munkanaponként,
– tüzérségi lõszer – 40 db munkanaponként,
– aknavetõ lõszer – 10 db munkanaponként.
A fenntartható kapacitást olyan kicsire méretezték, hogy az üzem élet-

ben tartása aránytalanul nagy összeget vetített elõ. A Weiss Manfréd lõ-
szergyár – kapacitásait figyelembe véve – egy nap alatt képes lett volna
elõállítani az egész évi tüzérségi és aknavetõ lõszerszükségletet, a Fegy-
ver- és Gépgyár Rt. pedig néhány hét alatt legyárthatta volna az évi kézi-
fegyverkvótát.

A túlnyomórészt magániparra épülõ hadiipar elhelyezkedése nem tette
lehetõvé a trianoni szerzõdés elõírásainak betartását, anyagiak hiányá-
ban nem volt lehetséges új gyártelep létrehozása. Közbülsõ megoldás-
ként 1922. január 7-én a minisztertanács elrendelte a magyar királyi Ál-
lami Hadianyaggyár felállítását. A rendelet alapján a honvédelmi minisz-
ter az elnöki teendõkkel báró Hazai Samu vezérezredest, nyugállományú
honvédelmi minisztert, alelnökséggel tiszabeõi Hellebronth Antal altá-
bornagyot, míg a vezérigazgatósággal Schreiner János nyugállományú ez-
redest bízta meg.14 A mûködõ hadiüzemeket az igazgatóság irányítása alá
rendelték, ugyanakkor a honvédelmi miniszter diszponált a hadianyag-
gyár fölött.15 A hadianyaggyár telephellyel nem rendelkezett, központi
feladata a különféle hadiüzemek munkájának koordinálása volt, illetve104
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az egész magyar hadianyagipar képviselete a SZKEB és más intézmények
felé. A rendelettel részben eleget tettek az antant elõírásainak és – nem
utolsósorban – idõt nyertek, amely létfontosságú volt abban a helyzetben.

A m. kir. Hadianyaggyár létrehozása után az üzemek diszlokációja va-
lójában semmit sem változott a háborúhoz képest. A hadilõpor gyártása
Magyaróváron az 1921-ben alakult Lõporgyárüzemi Rt. – a világháborúban
is mûködõ – telephelyén, az összes lõszergyártás a csepeli Weiss Manfréd
lõszergyárban, a löveg- és aknavetõgyártás a diósgyõri lövegüzemben, a ké-
zifegyver-elõállítás a budapesti Fegyver- és Gépgyárban történt. A négy
üzemen kívül mint beszállító jelentõs szerepet játszott még a Vadásztöl-
tény- és Fémárugyár Rt. (gyutacs-, csappantyú-elõállítás), valamint a Süss
Nándor optikai eszközöket elõállító üzem. A Honvédelmi Minisztérium a
hadsereg ellátásának és esetleges rejtett fejlesztésének érdekében, a revízi-
ós törekvések katonai hátterének biztosítására hosszú távú szerzõdéseket
kötött a jelentõs, magánkézben lévõ iparvállalatokkal.

Sok nagyipari létesítményt azonban így sem sikerült megmenteni. Be-
szüntette tevékenységét pl. a Gyõri Ágyúgyár, a három magyarországi
repülõgépgyár.16 A legnagyobb az albertfalvai UFAG (Ungarische Flug-
zeugfabrik Aktion Gesellschaft), az aszódi Magyar Lloyd Repülõgép- és
Motorgyár, illetve a Magyar Általános Gépgyár (MÁG). A Weiss Manfréd
gyáróriás termelése a haditermelés csúcspontjának számító 1917-es év-
nek 1920-ban 3%-át, 1921-ben 5%-át érte el. Hasonló helyzet alakult ki a
Fegyver- és Gépgyár Rt.-nél, amely 25% és 45%-os teljesítményével még
viszonylag jól vészelte át az összeomlást.17

A vezérkar anyagi csoportfõnökének 1922. februári jelentése tételesen
tárgyalja a hadiipar felkészültségi szintjét az egyes ágazatokban. A „tit-
kos” minõsítésû irat feltárja az elrejtett hadianyagokat, az ipar szerkeze-
tét és annak hiányosságait.18

A honvédség gyalogsági fegyverellátása terén a fõszerep a Fegyver- és
Gépgyár Rt.-re hárult. A hadvezetõség nem az engedélyezett készletekkel
és létszámmal számolt, hanem az ún. felriasztási „F” szükséglettel,19 mely
hozzávetõleg háromszorosa volt az engedélyezettnek. Puskában az „F”
szükséglet 118 000 db volt, mely 3000 db hiányában rendelkezésre is
állt. A géppuskák „F” mennyisége 769 db volt.

Szuronyok esetében az „F” szükséglet 171 000 db, a hiány 30 000 db
volt, de ezt a Fegyver- és Gépgyár folyamatosan pótolta. A gyár hatáskö-
rébe tartozott a pisztolyok gyártása is, melynél a 32 000 db-os „F” szük-
séglethez képest 10 000 db hiányzott.

A tüzérségi löveganyag majd kétszeresen haladta meg az engedélye-
zett mértéket, az aknavetõk száma 16-tal volt több. Ugyanakkor a diós-
gyõri lövegüzem gõzerõvel dolgozott a teljes kapacitás kihasználásával,
három mûszakban, teljesen figyelmen kívül hagyva a korlátozásokat.

A lõszergyártásban a Weiss Manfréd lõszergyár napi 5000 db tüzérségi
lõszer és 1 000 000 gyalogsági töltény kapacitása volt a mérvadó. A be-
szállító cégeknek a gyártási lehetõségeiket a WM-hez kellett idomítaniuk. 
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A honi hadiipar egyik sarkalatos pontja, a lõszeripar egyik kulcsa a lõ-
por- és robbanóanyag-gyártás biztosítása volt. Az ország területén maradt
Magyaróvári Lõporgyár – a Lõporüzemi Rt. tulajdonában – 1921 októbe-
rében indította újra a termelést.20 A gyár napi 8 tonnás rejtett kapacitása
elvileg fedezte a 6,5 tonnás napi „F” szükségletet, de nyersanyagháttérrel
csak korlátozottan rendelkezett. 

Terepjáró autók elõállítására komoly gyártókapacitás nem állt rendelke-
zésre, repülõket pedig a szigorú ellenõrzés miatt nem gyárthattak. Vegyi
harcanyagokat elõállító üzemek hiányában, illetve a tiltó rendelkezések
okából le kellett mondani a hadsereg ilyen irányú felkészültségérõl is.21

A SZKEB szoros ellenõrzése alatt a magyar politikai és katonai veze-
tés lehetõségei erõsen korlátozva voltak. Az ország elszigeteltsége nehéz
helyzetet teremtett, a szûkös anyagi források és az állandó antantellenõr-
zések nem tették lehetõvé egy – az elképzelések szerint sokkal nagyobb
– ütõképes hadsereg ellátási, fegyverkezési hátterének kiépítését. 

A kialakult helyzet állandósulni látszott. A Szövetségközi Katonai El-
lenõrzõ Bizottság ellenõrzései tovább tartottak, és úgyszintén folytatód-
tak a Honvédelmi Minisztérium rejtési manõverei. A hadianyag-termelés
– idõnként az engedélyezett értéket többszörösen meghaladva – tovább
folyt a kijelölt hadiüzemekben. Az elrejtett hadianyagok pedig a legkü-
lönfélébb helyeken nyertek elhelyezést. Az anyagi csoportfõnökség koor-
dinálta a leplezési mûveleteket. 

A hadiipar nagyobb mozgásszabadságát, a nemzetközi kapcsolatok
szabadabb lehetõségét, a nagyobb léptékû fejlõdést a nagykövetek taná-
csának 1927. évi döntése tette lehetõvé, amely március 31-i hatállyal
megszüntette a SZKEB mûködését Magyarországon. A közvetlen folya-
matos ellenõrzés helyébe az esetenkénti vizsgálatok rendszere lépett.

A magyar törvényhozás az 1927. évi VII. törvénycikkben az új hely-
zetnek megfelelõen módosította az 1922. évi XI. törvénycikket, az ún. ha-
dianyagtörvényt. A módosítás a következõ lényegesebb elemeket iktatta
törvénybe:22

–  a Hadianyaggyár négy egységben való mûködésének deklarálása,
–  a m. kir. Honvédség számára 52 500 gázálarc engedélyezése,
– a m. kir. Államrendõrség kizárólagos használatára 12 db páncélgép-

kocsi beszerzésének engedélyezése,23

– a hadipuskák számának 1459-cel, a hadipisztolyok számának 200-
zal növelése,

–  a hadilõporok elõállításának szabályozása (évi 125 tonna).24

Ettõl kezdve a m. kir. Állami Hadianyaggyár koordinációja alá helye-
zett gyárak kevesebb kockázattal tarthatták fent a rejtett kapacitásokat. 

A páncélgépkocsik a törvény szerint nem rendelkezhettek lánctalpak-
kal, illetve olyan eszközzel, mely a terepen való mozgást biztosíthatta, de
egy géppuskával felszerelhették õket.25 Az engedmény igazi jelentõsége
abban rejlett, hogy a magyar ipar olyan külföldi típusokhoz jutott, me-
lyek hozzájárultak a páncélosoknál is a honi gyártási kultúra kialakulá-106
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sához. A törvény nem szabályozta a lõporgyártást, ezt egyszerûen a lõ-
szergyártás háttériparágaként kezelte, és ennek megfelelõen korlátozta.26

Az új törvény a lõporgyártást függetlenítette, és így megnehezítette a tü-
zérségi és gyalogsági lõporok útjának nyomon követését, elõsegítette a
raktári felhalmozást.

Az 1927 évi hadiipari törvény igazi értéke az volt, hogy szabadabbá
tette egy új hadsereg felfegyverzését, tágabb teret adott a fejlesztési lehe-
tõségeknek, amelyet a politikai és katonai vezetés – lehetõségeihez mér-
ten – ki is használt.

A Koronatanács 1927. december 23-án hozta meg határozatát egy
1928–1930 között végrehajtandó hadseregfejlesztésrõl, mely alapját ké-
pezhetné a további fejlesztésnek. Úgy döntöttek, hogy a szükséges állo-
mányt „K” toborzás (gyakorlatilag sorozás) útján vonultatja be. A hon-
védség létszámát az engedélyezettel szemben az 1930-ig elérendõ 62 500
fõben határozta meg. 

A rejtett állományt a rendõrség, csendõrség és vámõrség alakulatainál,
az anyagi hátteret pedig az illetékes minisztériumoknál helyezte el. Elha-
tározták addig tiltott fegyvernemek, páncéljármûves csapatok és légierõ
kísérleti jellegû kiképzõ szervezeteinek létrehozását. A hadsereg készült-
ségi fokának emelésére szolgáló hároméves terv a hazai ipar foglalkozta-
tásával számolt. 

A program teljes költségvetése 405,5 millió pengõ volt, évenként
egyenlõ arányban elosztva.27 Ez az összeg kizárólag a hazai gyártású ha-
diipari cikkek beszerzését feltételezte. A politikai vezetés szándékai mö-
gött azonban nem álltak olyan jelentõs források, melyek akár csak meg-
közelítették volna a kívánt összeget. Az 1929–33 gazdasági válság pedig
egy ideig levette a napirendrõl az ilyen léptékû terveket, így a korlátozott
gazdasági körülmények között a katonai vezetés sem a létszám (57 648
fõ), sem pedig a fegyverzet terén nem volt képes elérni a kitûzött célt.
Ugyanakkor fejlesztéseredményeket is hozott, fõleg a tüzérség tekinteté-
ben. A vegyesdandárok tüzér szervezeteit megduplázták. Fõvezérség-
közvetlenként létrehoztak három gépvontatású légvédelmi tüzérosztályt
és egy gépvontatású nehéztüzérosztályt. A négy önálló huszárezredet
lovastüzérosztállyal egészítették ki. Hadrendbe állt hét repülõszázad is,
mely inkább keret volt, mivel használható gépekbõl csak néhány darab
állott rendelkezésre. A RUISK volt a páncéljármûves osztály fedõszerve,
ez alkotta a páncélos fegyvernem alapját.

A rejtett elõkészületek ugyan nem maradtak titokban a kisantant elõtt,
de a harmincas évek elején túlerejük lehetõvé tette, hogy adott esetben
összehangolt támadást indítsanak és megszállják az országot, ha a magyar
fegyverkezési kísérletek meghaladnák a még elviselhetõnek tartott szintet.
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