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Dr. Gáspár Tibor 

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁ-

TÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ 

I. rész 

Absztrakt 

A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe a hadtörténe-

lemnek. A hadtörténeti írások általában csak érintőlegesen szólnak a logisztikai szer-

vezetekről, sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a harcoló csapatok tevékenységé-

nek, szervezetének a bemutatására. Írásomban a hadianyagok raktározásával, ellá-

tásával foglalkozó szervezetek felépítését, tevékenységét kívánom bemutatni. Előre 

kell bocsátanom, hogy a fent már említett okok miatt, nem mindig sikerül a szüksé-

ges mélységben kifejteni a témát. Ennek legfőbb oka az elérhető források szűkössé-

ge. Az írás a gyökerektől, az ellátó rendszerek kialakulásától, a Magyar Honvédség 

Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK) megalakulásáig kíséri végig az eseményeket, 

bemutatva vázlatosan az 1945 előtti rendszert, az 1945 utáni ágazati ellátó szerve-

ket, az ágazat-csoportos ellátó központokon keresztül jut el az MH LEK-hez. 

Kulcsszavak: raktárak, szertárak, ellátó központok, szolgálati ágak.      

1. BEVEZETÉS 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a katonai szervezetek történelmét minél szélesebb 

körben ismerje az utókor. Hiszem, hogy a hagyományokat ápolni kell, mindenkinek 

büszkén kell vállalni a múltat. Meggyőződésem és személyes tapasztalatom is azt 

igazolja, hogy a mai terminológia szerinti logisztikai szervezeteknél és azok jogelőd-

jeinél szervezett katonai és szakmai tevékenység folyt, ami nagyban hozzájárult a 

hadsereg fenntartásához. E szervezetek nélkül nem működött volna a hadsereg. 

Az MH LEK 2007 tavaszán alakult a Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Köz-

pont bázisán, a Magyar Honvédség Hadtáp Ellátó Központtal történt egyesüléssel. A 

két ellátó szervezet az ágazati ellátó központok integrációjával jött létre 2002 végén, 

2003 elején. Az ágazati ellátó szervezetek hosszú évtizedek alatt alakultak, fejlődtek, 

módosult a szervezetük a hadsereg igényei szerint. 

Első közelítésre a feladat egyszerűnek látszott, ezt a fejlődési folyamatot kell végig 

követni a gyökerektől napjainkig. Elkezdtem a kutatást, és több nehézséggel találtam 

szembe magamat. Az elérhető, nyilvános irodalomban nagyon kevés szó esik a lo-

gisztikáról vagy elődjéről, az anyagi-technikai biztosításról. Még kevesebb szó esik a 
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tevékenységet végző szervezetekről. A különböző szolgálati ágak szakcsapatainak 

története – még a nagyon kevés fellelhető adat mellett – nem egyen szilárd. Vannak 

szolgálati ágak, akik elég sok adattal dokumentálták múltjukat és vannak, akik törté-

nete eléggé hiányos. 

Köztudott, hogy a mai értelemben vett logisztikai támogatás egyidős a hadsere-

gekkel. A katonának mindig kellett fegyver, ruházat és egyéb felszerelés. Biztosítani 

kellett a katona ellátását, el kellett látni étellel, itallal, gyógyítani sebeit stb. Ebből kö-

vetkezik, hogy a gyökerek nagyon mélyre nyúlnak.  

Úgy döntöttem, hogy nagyon rövid, tömör történelmi áttekintés után az 1945 utáni 

honvédség központi ellátó szervezeteit – az MH LEK jogelődjeit – próbálom meg fel-

kutatni, és az elérhető adatokat rögzíteni. 

Az előzőekben már jelzett okok miatt írásom biztosan nem lesz teljes. Ezért is ad-

tam az „Adalékok…” címet. Bízom benne, hogy sikerül felkelteni többek érdeklődé-

sét, és lesznek követőim, akik kitöltik azokat a hézagokat, amelyek ebben a műben 

fellelhetők.  

Biztatok minden olvasómat, hogy saját emlékeivel, kutatásaival járuljon hozzá a 

központi ellátó szervezetek általa ismert szeletének a történetéhez.   

2. A GYÖKEREK GYÖKEREI 

A kezdeti időkben a harcosok maguk gondoskodtak felszerelésükről, ellátásukról. 

Ezt többnyire a szolgálatért kapott pénzből, a harcban zsákmányolt javakból fedez-

ték. Hamarosan megfelelő személyek (kereskedők, ellátók stb.), szervezetek jelentek 

meg a harcolók mellett, hogy az igényeiket kielégítsék. Így hosszú évszázadokon 

keresztül fejlődtek a különböző ellátási ágak. Ezek nagy része beépült a hadsere-

gekbe, azok szerves része lett. Arra nincs lehetőségem, hogy ezt az évezredes fejlő-

dést nyomon kísérjem, csak néhány epizód felvillantására vállalkozom. 

Budapest helyőrségben például, a császári és királyi (közös) haderő szervezetei 

között már az 1800-as évek végén a következő ellátó szervezeteket találjuk:  

 Tüzérszertár;  

 Lótenyésztési Főfelügyelőség;  

 16. és 17. helyőrségi kórház;  

 4. vonatosztály;  

 2. ruhatár.1  

                                                           
1
 Helgert Imre: A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnokság 1848 – 1999. ZRÍNYI, Budapest, 2000. – 65 – 67. 

oldal. 
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Az első világháború előestéjén a következő császári és királyi haderőellátó szer-

vezetek működtek a fővárosban:  

 16. helyőrségi kórház (Róbert Károly krt.);  

 17. helyőrségi kórház (Alkotás út);  

 2. Ruhatár (Daróczi út);  

 élelmiszerraktár,  

 valamint központi ágyraktár (Lehel út).  

Az alábbiak a Magyar Királyi Honvédség ellátó szervezetei voltak:  

 Honvéd Központi Fegyvertár (Timót utca);  

 Honvéd Helyőrségi Kórház (Gyáli út);  

 Honvéd Élelmező Raktár (Vörösvári út);  

 Honvéd Központi Ruhatár (Elnök út).2 

Más forrás szerint, Budán alakult meg az Osztrák – Magyar Monarchia idején a 

Császári és Királyi Autópóttár alakulat, amely jogfolytonosan működött tovább 1918 

novemberétől, sőt a Tanácsköztársaság alatt és után is. Átvészelte 1921-től a rejtés 

időszakát, amikor polgári álcával üzemelt. Ebből alakult meg a Magyar Királyi Hon-

véd Gépkocsiszertár 1939-ben.3 

A második világháborúba történő belépésünk előtti években a fővárosban a követ-

kező ellátó szervezetek működtek:  

 vonatoszlop, majd vonatosztály (Albrecht laktanya, Lehel út);  

 1. gépkocsi osztály, majd vonatosztály (Mária Terézia laktanya, Üllői út);  

 1. helyőrségi kórház (Róbert Károly krt.);  

 8. helyőrségi kórház (Alkotás út);  

 9. helyőrségi kórház (Gyáli út);  

 Központi ruharaktár (Daróczi út);  

 1. élelmező raktár (Lehel út);  

 2. élelmező raktár (Béla út);  

 3. élelmező raktár (Vörösvári út); 

 Központi Lőszerraktár (Csepel)4 és  

 Honvéd Gépkocsiszertár (Ezredes utca, Mátyásföld, Zách utca).5 

                                                           
2
 Helgert Imre: i. m. – 69. oldal. 

3
 Varga Imre: Járműközpont a hadseregben. Veterán autó és motor. 2015/4. szám – 20. oldal. 

4
 Helgert Imre: i. m. – 91. oldal. 
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A második világháborút megelőzően az anyagi szolgálatok vezető szerveit a Hon-

védelmi Minisztériumban többször átszervezték.  

A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó anyagi főcsoportfő-

nökség alatt a HM anyagi osztályai funkciók szerint 1941-ben az alábbiak szerint ta-

gozódtak: 

 1/c. osztály: anyagi elvi ügyek, anyagbeszerzés elvi irányítása, iparfejlesz-

tés; 

 2/é. osztály: élelmezési ellátás; 

 2/i. osztály: illetmények és kártérítési ügyek, peres anyagi és a honvédség 

gazdászat-közigazgatási szolgálatának irányítása; 

 2/r. osztály: ruházati és felszerelési anyagokkal való ellátás; 

 3/a. osztály: fegyverzeti és optikai anyagellátás; 

 3/b. osztály: gépjárművekkel, gépi harceszközökkel, kerékpárokkal és 

üzemanyagokkal való ellátás; 

 3/c. osztály: lőpor-, lőszer-, robbanóanyag-ellátás; 

 5. osztály: fogatolt vonatanyag, lófelszerelés-ellátás, lópótlás, vonatügyek 

és állategészségügy; 

 6/k. osztály: honvédelmi költségvetés; 

 11. osztály: laktanyák, lő- és gyakorlóterek építése és laktanya berendezé-

si tárgyakkal való ellátás; 

 12. osztály: egészségügyi szolgálat irányítása. 

A repülőerők speciális anyagi osztályai a légügyi főcsoportfőnökség alárendeltsé-

gébe tartoztak. 

A főcsoportfőnökséghez az importált és a megrendelések alapján legyártott hadi-

anyagok átvételére Hadianyag Átvételi Bizottságokat szerveztek.6 

A külföldről behozott és az itthon gyártott hadianyagok, felszerelések gyűjtésére, a 

központi ellátás biztosítása érdekében, fokozatosan felállították az anyagi ágazatok 

szerinti állandó hátországi központi raktárakat, szertárakat és egyéb intézeteket. 

Ezek, a szakanyag szerint illetékes osztályok alárendeltségében a következők voltak: 

 híradó szertár (Budapest Daróczi út) és kirendeltségei (Pápa, Szolnok, 

Miskolc); 

 tüzérségi szertár (Budapest Timót utca) és kirendeltsége (Hajmáskér); 

                                                                                                                                                                                     
5
 Varga Imre: i. m. – 22. oldal 

6
 Nagy – Dr. Pisztrai – Tóth – Dr. Zimonyi: A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története. (Az őshazától 

1949-ig). Zrínyi Kiadó és MN Hadtápfőnökség, 1984. – 399 – 400. oldal. 
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 fegyver szertár (Budapest Forinyák utca); 

 tüzérségi- és lőszerraktárak (Csepel, Hajmáskér, Örkény, Törökbálint, 

Etyek, Nagykörös, Devecser, Tapolca, Pusztavacs, Komárom, Farmos, 

Pusztatenyő, Nagynémetegyháza, Paládics-puszta, Szák-Szend, Lovasbe-

rény, Hejőcsaba, Feldebrő, Diósgyőr); 

 műszaki szertár (Budapest Óbuda); 

 műszaki anyagraktár (Nagynémetegyház-puszta); 

 gázvédelmi és vegyi-harc szertár (Budapest); 

 vasúti hidász szertár (Budapest Timót utca); 

 központi ruhatár (Budapest Daróczi út); 

 vonatszertár (Budapest); 

 gépkocsi szertár (Budapest) és kirendeltsége (Hajmáskér); 

 központi gépkocsijavító műhely (Hajmáskér); 

 központi üzemanyagraktár (Budapest) és kirendeltségei (Ócsa, Mór, Ede-

lény, Sárvár, Türje); 

 honvéd közegészségügyi intézet (Budapest); 

 budapesti helyőrségi kórházak (10. és 11. számú); 

 tiszti kórház (Budapest); 

 gyógyfürdő kórház (Budapest); 

 szanatórium (Budakeszi); 

 hadirokkant- és ortopédiai intézet (Budapest); 

 egészségügyi anyagi szertár (Budapest Róbert Károly út); 

 állategészségügyi anyagraktár (Budapest Aréna út); 

 ágyraktár (Budapest); 

 folyamerő szertár (Budapest) és kirendeltsége (Dunaföldvár); 

 légierő felszerelési műhely (Budapest Daróczi út); 

 légierő bombaraktárak (Kisbér, Harsány, Pusztapótharaszt, Nógrád, Cso-

mád); 

 légierő üzemanyagraktárak (Felcsút, Vác, Tarnaszentmária, Zsibó, Pétfür-

dő); 

 légierő orvosi vizsgáló intézet (Budapest); 

 közérdekű munkaszolgálat szertár (Tápiósüly).7 

                                                           
7
 Nagy – Dr. Pisztrai – Tóth – Dr. Zimonyi: i. m. – 400 – 401. oldal. 
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Ezt az ágazati anyagellátási rendszert vette át az 1945 elején alakult demokratikus 

hadsereg is.  

A Honvédelmi Minisztérium anyagi csoportjának alárendeltségében a következő 

szervezeti elemek tartoztak: 

 hadbiztosi alcsoport (költségvetés, ruha- és élelmezési ügyek); 

 hadmérnöki alcsoport (hadiipar, fegyver, lőszer, gépkocsi és üzemanyag 

ügyek); 

 orvosi alcsoport (egészségügy, állategészségügy); 

 egyéb anyagi alcsoport (vonat-, műszaki-, híradóanyag és 

irodafelszerelés).8 

Az Anyagi Csoport alárendeltségébe tartozó osztályok ügykörei, többek között, a 

következők voltak: 

 Tüzér Fegyver és Lőszer Osztály: a honvédség ellátása fegyverzettel, 

optikai anyaggal, lőszerrel, lőporral és egyéb robbanóanyaggal. A régi 

hadsereg légierejének likvidálása; 

 Ló, Vonat és Állategészségügyi Osztály: a honvédségi lópótlás. Ló fel-

szerelés és vonat ügyek. Állategészségügy; 

 Gépkocsi és Üzemanyag Osztály: a honvédség gépjármű igényei. Gép-

járművek, kerékpárok és ezek üzembenntartásához szükséges anyagok 

beszerzése; 

 Orvosi Osztály: a honvédség egészségügyi szolgálatával kapcsolatos 

ügyek; 

 Költségvetési Osztály: Illetmény-ügyek. Ellátásban álló (például nyugdí-

jasok) ügyei. Hadigondozási ügyekben összekötő a Népjóléti Minisztéri-

ummal; 

 Élelmezési Osztály: a honvédség élelmezési ügyei. A kincstár kezelésé-

ben lévő gazdaságok és birtokok mező- és erdőgazdasági kezelése, irá-

nyítása és felügyelete; 

 Ruházati Osztály: a honvédség ruházati és felszerelési ügyei; 

 Építési Osztály: laktanyák, lőterek, gyakorlóterek, repülőterek építése, át-

alakítása és karbantartása. Laktanyák berendezése és nyilvántartása; 

 Elhelyezési Osztály: csapatok és intézetek elhelyezése. Ingatlanok vétele 

és elidegenítése. A beszállásolási törekvésekkel kapcsolatos ügyek inté-

zése. Tisztek és tiszthelyettesek lakásügyei; 

                                                           
8
 Nagy – Dr. Pisztrai – Tóth – Dr. Zimonyi: i. m. – 557. oldal.  
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 Szociális Ellátási Osztály: a honvédség gyógyházainak üzembenntartá-

sa. Egyenruházati üzemek létesítése. Anyagbeszerzési csoportok (például 

élelem) fenntartása. Tényleges- és nyugállományú tisztek és tiszthelyette-

sek betegellátási ügyei. A hadigondozásnak a honvédelmi tárcát érintő 

ügyei; 

 Számvevőségi Osztály: a honvédség számellenőrzésével kapcsolatos 

ügyek. A közigazgatási számvevőségi segédszolgálat ellátása. Hadi pénz-

tár.9 

Az 1945. január 31-én kiadott rendelet változatlanul hagyta a 7 katonai körzetet 

(Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc), ezen 

belül az ellátás szervezetét, rendszerét, a területi raktárak hálózatát.  

Május hónapban befejeződött az első alapvető hátországi ellátó intézmények lét-

rehozása, ezek a következők voltak: 

- Élelmezőraktár; 

- Ruharaktár; 

- Ágyraktár; 

- Kerületi gépkocsijavító műhely; 

- Egészségügyi anyagraktár; 

- Állategészségügyi anyagraktár; 

- Központi Átvételi Bizottság.10 

3. AZ ÁGAZATI ELLÁTÓ SZERVEZETEK FEJLŐDÉSE 

Az ágazati ellátó szervezetek fejlődésének vizsgálatát szakáganként (fegyverzet, 

páncélos- és gépjármű, elektronika, repülőműszaki, műszaki technikai, vegyivédelmi 

technikai, kiképzés technikai, mérésügyi, élelmezés, ruházat, üzemanyag, humán és 

térképész szakanyag) célszerű elvégezni. Tény, hogy a szakágak megnevezése, 

alárendeltsége, esetenként az ellátási profilja is változásokon ment keresztül. A kez-

deti időkben nem teljesen e struktúra volt a jellemző. 

Az ágazatok jogállása is különböző volt. Voltak részben vagy teljesen önálló szol-

gálati ágak, mint a páncélos- és gépjárműtechnika és a fegyverzeti szolgálat. Voltak 

ágazat- csoportban működők, mint a klasszikus hadtáp szolgálati ágak, amelyek már 

a fejlődés korai szakaszában a Hadtápfőnökség szervezetében működtek. Voltak 

szolgálati ágak, amelyek a fegyvernem keretein belül fejlődtek, és csak a fegyverzet-

technikai, illetve az anyagi-technikai integráció időszakában kerültek a logisztikai 

                                                           
9
 Csendes László: Hadseregtörténet 1945 – 1998. Tények és adatok. Új Honvédségi Szemle, 1998. – 12 – 13. 

oldal. 
10

 Nagy – Dr. Pisztrai – Tóth – Dr. Zimonyi: i. m. – 557. oldal. 
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rendszerbe. Ilyenek voltak: repülőműszaki, vegyivédelmi technikai, műszaki techni-

kai, kiképzés technikai, humán anyagi és térképész anyagi szolgálatok. A mérésügyi 

szolgálat már az anyagi-technikai integráció időszakában jött létre. Ezek a körülmé-

nyek is döntően befolyásolták a szolgálati ágak fejlődését. 

3.1.  Fegyverzeti ellátás fejlődése 

A Magyar Királyi Honvédség szervezetében, a HM 3/a. és 3/c. osztályok aláren-
deltségébe a Tüzér és Fegyver Szertár, valamint 28 központi lőszerraktár tartozott. 
Ezek közül a Tüzér és Fegyver Szertár és 22 központi lőszerraktár maradt meg Ma-
gyarország jelenlegi területén.  

A fegyverzeti anyagok meghatározása alatt 1945 – 1949. időszakban a hadsereg 
felszerelésébe tartozó következő eszközöket és anyagokat értették: 

- gyalogsági fegyvereket; 

- páncéltörő és tábori tüzérség lövegeit; 

- légvédelmi tüzérség lövegeit 1946 után; 

- mindezen fegyverek, lövegek lőszereit; 

- a lőszerek szerelési elemeit és robbanó anyagait; 

- az egyéni felszerelésbe tartozó optikai eszközöket; 

- a tábori tüzérség alkalmazásához szükséges optikai és egyéb felszerelése-
ket, eszközöket; 

- a fenti anyagok javításához szükséges felszereléseket, alkatrészeket stb.; 

- a fenti felszerelések karbantartásához szükséges anyagokat.11 

 1945. március 16-án kezdték meg a demokratikus magyar hadsereg hadosztályai 
részére szükséges magyar és német fegyverek átvételét a kőbányai vasúti pályaud-
varon települt szovjet zsákmányraktárból. Az átvétellel egyidőben gondoskodtak 
azok javításáról is, így a puskák, golyószórók, géppuskák javítására az óragyár An-
gol utcai üzemét jelölték ki, a lövegeket a szovjet tábori tüzérségi javítóműhely hozta 
rendbe Budán. Nemsokára bekapcsolódott a javítási munkákba a Danuvia Fegyver- 
és Lőszergyár is.12 

A honvéd kerületi parancsnokságok is hoztak létre fegyver- és tüzérjavító műhe-
lyeket, legelsőként az 1. kerületi parancsnokságé a Timót utcai 6. szám alatti régi 
tüzérszertárban kezdte meg munkáját.13 

A Tüzér fegyverműhelyek felállítása hosszas kérések, intézkedések sorozata útján 
realizálódott. A Tüzér Szertár létrejöttének szorgalmazása idején – mivel az késett –, 
az „Első Magyar Ipari Munkaközösség” (volt Schmáll-féle tüzér javítóműhely, Haj-
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máskér14) létrehozása próbálta megoldani a fegyverzet technikai biztosítás problé-
máját. Schmáll kérte visszavételét a hadseregbe, de kérése nem teljesült.15 

Az első technikai biztosító szervezet végül is több kérés után (SZEB felé) 1945. 
04. 13-val jött létre a Budapest, Timót utca 6. szám alatt.16 Más forrás szerint ez a 
szervezet 1945. 10. 10-én jött létre a Műszaki Hadosztály keretében, 4 tiszt és 12 
polgári alkalmazott létszámmal.17 A létszám többször változott. 

A HM. Eln. 22812/1945. számú rendelet szerint a megalakított Tüzér fegyver javí-
tóműhely állománya a következő volt: 

Műhelyparancsnok 1 fő, 
Beosztott szertiszt   1 fő, 
Kovács műmester   1 fő, 
Bognár mester   1 fő, 
Szijjártó mester    1 fő, 
Lakatos mester   1 fő, 
Optika és műszer mester   1 fő, 
Fegyvermester    2 fő, 
Kovács     4 fő, 
Bognár     2 fő, 
Műszerész     1 fő, 
Lakatos     4 fő, 
Asztalos     2 fő, 
Írnok      1 fő.18 

Tovább folytatódott a fegyverek és lőszerek összegyűjtése. A feladat szervezése 
mellett a Honvédelmi Minisztérium is közvetlenül részt vett e munkában. E tevékeny-
ségről így számol be Bálly Sándor ny. vezérőrnagy: „Amikor a kormány felköltözött 
Pestre, akkor a fegyver és lőszer osztály vezetésével bíztak meg. Feladatom volt az 
országban feltalálható fegyverek és felszerelési anyagoknak a begyűjtése. E célból a 
ló- és állategészségügyi osztály, a gépkocsi és híradó osztály együttműködésében 
anyaggyűjtő különítmények mentek széjjel és a begyűjtött anyagokat az akkor már 
felállított tüzér és fegyverszertárba szállították be."19 

A háború befejezése után egyre égetőbb probléma lett a leszerelések és a folyta-
tódó anyaggyűjtések következtében szaporodó, központi készletbe kerülő anyagok 
válogatásából, javításából, karbantartásából, tárolásából, szétszereléséből adódó 
feladatok megoldása. 

Nem segítette elő a tervszerű távlati munkát, hogy a honvédség leépítése kapcsán 
megkezdődött vagy intenzívebbé vált a volt honvédségi épületek, gépek stb. értéke-
sítése, így a volt Timót utcai Tüzér Szertár gép-, sín- és talpfaanyagainak eladása a 
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HM 421275/ép. elh. – 1946 és a 420206/mű. t. száll. – 1946 ügyiratok alapján. Az 
anyagok elszállítását Bálly Sándor ezredes a Fegyverzeti osztály részéről 1946. júni-
us 26-án leállította.20 

A HM 24000/Eln. szerv. 1946. aug. 10. számú intézkedéssel a Fegyverzeti osztály 
létszáma 35 fő lett (fegyverjavító műhely nélkül). Megalakult a Honvéd Tüzér és 
Fegyver Szertár: 

Létszáma:   92 fő, 
Parancsnok:   Nagy Kálmán főhadnagy, 
Telephely:   Budapest IX., Forinyák u. 2. 

A fegyverzeti anyagok mennyiségének növekedése szükségessé tette a központi 
tárolóhely bővítését. Ezért a Honvéd Tüzér Szertár 1948-ban átköltözött a Timót ut-
cába, a fegyverszertári feladatok a Forinyák utcában maradtak. A létszám 196 főre 
nőtt.21 

A csapatoknál lévő fegyverzet lecserélése szovjet fegyver- és lőszeranyagra 1948 
végén kezdődött meg. Megjelentek a különböző anyagismereti utasítások is. Rend-
szeresítésre kerültek 1948 végén a tüzéranyagok egységfelszerelései is, melyek a 
technikai biztosítás anyagi alapjait teremtették meg. 

A fegyverzeti felszerelések változása, illetve azok technikai biztosítása érdekében 
1948. augusztus hónapban tanfolyam indult a Tüzér Szertárban a lövészfegyver, ak-
navető és a lövegek megismerése, valamint az alapvető javítások elvégzésére, 46 fő 
tiszt, 46 fő tiszthelyettes, műmester és 31 fő fegyvermester részére.22 

1949. április 30-án kibocsátották az első tüzér műmesteri és fegyvermesteri tanfo-
lyamot végzett 14+20=34 fő fegyverzeti tiszthelyettest. A kibocsátó parancsot aláír-
ták: 

Szerencsés Károly ezredes Tanfolyamparancsnok, 
Görgényi György őrnagy   HM Agi. Csf. Kiképzési ov., 
Frey Andor alezredes   Tüzér Szertár parancsnok, 
Bocsor Pál ezredes   HM Fegyver osztályvezető.23 

A csapatok, tüzér raktárak növekedésével párhuzamosan növekedett a tüzér ellá-
tó szolgálathoz rendszeresített technikus tiszti létszám, és egyre növekedett a hiá-
nyuk is. Ezen a helyzeten úgy változtattak, hogy az 1949 tavaszán a Honvéd Tüzér 
és Fegyver Szertárban indult tiszthelyettesi tanfolyam elvégzése után az állomány 
egy részét (a kiváló és jó eredménnyel végzetteket) tisztté avatták tüzér-technikus, 
fegyver-technikus és légvédelmi tüzér-technikus szakon. Ők voltak az első avatott 
technikus tisztek, akik az új hadseregben kapták a kiképzést. Az avatás 1949. októ-
ber 16-án volt, összesen 87 fő tisztet és tiszthelyettest avattak.24  

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség az 1950. októberi átszervezés után az alábbi köz-
vetlen szervezetekkel rendelkezett (az alárendelt szervezetek létszámát lásd az 1. 
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számú táblázatban):25  
 
 

1. számú táblázat. A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség létszáma 1950-ben 

Alakulat  
megnevezése 

Tiszt 
Tiszt-

helyettes 
Honvéd Hallgató Polgári Összesen 

Tüzér szertár  
(Budapest) 

41 59 131 120 266 617 

1. Légvédelmi Raktár  
(Törökbálint) 

26 26 217  86 655 

3. Légvédelmi Raktár 
(Nógrád) 

25 23 209  81 338 

2. Légvédelmi Raktár 
(Devecser) 

18 15 167  52 252 

Összesen 110 123 724 120 485 1562 

 
A Tüzér és Fegyver Szertár 8600 m², a lőszerraktárak pedig 6000 – 6000 m² táro-

lótérrel rendelkeztek.26 

1951 nyarán a Forinyák utcai lövészfegyver javítóüzem és a tároló raktárak fel-
számolásra kerültek, az épületeket átadták az épülő „Gábor Áron” Tüzér Technikus 
Tiszti Iskola részére. 

A felszámolással egyidőben az anyagok és eszközök áttelepítésre kerültek a Ti-
mót utcai telephelyre. 1951. 10. 24-én kelt javaslatban már megfogalmazódott az a 
terv, hogy új Tüzér – Fegyver Szertárt kell építeni: 

 
„Előterjesztés: 
Javaslat az új Tüzérszertár felépítésére 
A jelenleg meglévő Tüzérszertár a fejlődő honvédségünk fegyverzetének központi 

tárolását és javítását a jelenlegi kapacitásával nem tudja ellátni. A meglévő Tüzér-
szertár kapacitás növelésével a tárolási és javítási nehézségek megoldásra való tö-
rekvése célszerűtlen, mivel a szertár ipari üzemekkel van körülvéve, amelyek között 
kénsavgyár is van. A kénsavgyár közelsége a tárolásra kedvezőtlen befolyású. Az 
ipari üzemek közelsége folytán kedvező célpontul szolgál egy esetleges légitáma-
dásnak. 

A fentiekkel indokolva tervezünk egy új Tüzérszertár felépítését Nagykáta – Monor 
– Tápiószecső körzetében, amely a mellékelt vázlaton van feltüntetve (a vázlat nincs 
az előterjesztés mellett).   

A telepítési hely meghatározása a terep fekvésének, fedettségének és a közleke-
dési lehetőségek figyelembe vételével történt. 

Beruházásra jelenleg biztosítva: 18 295 000 Ft. 
Budapest, 1951. október 24. 
Aláírás: Frey Andor alezredes, Tüzér Ellátó Csoportfőnök.”27 
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A beruházási program 1951-ben készült el a Tüzér Ellátó Csoportfőnökségen. 

Közreműködtek: Szuhár és Kapitány hadnagyok, valamint Moór alhadnagy. A kivite-
lezési terveket az Állami Épülettervező Vállalat készítette el 1952-ben. Tervben 
21 600 m² A – B – C típusú raktár, valamint az alapvető elhelyezési, gazdasági és 
szociális épületek szerepeltek. Költségvetése 1952-ben: 32 millió Ft.28  

1952. évben a tartalékos technikus tiszti állományból avatás után hivatásos állo-
mányba vettek 27 technikus tisztet. A Tüzér Szertárból 1952 októberében 247 fő 
tiszthelyettest bocsátottak ki fegyvermesteri és tüzér műmesteri szakon. Az ősz fo-
lyamán a „Gábor Áron” Tüzér Technikusi Tiszti Iskolán 334 főt avattak tisztté.29  

1953. év elején a Fegyverzeti Csoportfőnökség közvetlen alárendeltségében már 
tíz szervezet tevékenykedett: 

  1. Tüzér és Fegyver Szertár Budapest  Pk.: Király Mihály szds. 

  2. 1. sz. Lőszerraktár Törökbálint  Pk.: Pető Andor őrgy. 

  3. 2. sz. Lőszerraktár Devecser  Pk.: Timkó János fhdgy. 

  4.  3. sz. Lőszerraktár Nógrád  Pk.: Tátrai Ernő fhdgy. 

  5.  4. sz. Lőszerraktár Erdőtelek  Pk.: Fehér Géza őrgy. 

  6. 5. sz. Lőszerraktár Hajdúsámson  Pk.: Kolonits István őrgy. 

  7.  6. sz. Lőszerraktár Kapoly  Pk.: Nagy Kálmán alez. 

  8. 7. sz.Lőszerraktár Izsák  Pk.: Mag Lajos őrgy.  

  9. Központi Lőszerraktár Pusztavacs Pk.: Nyilasi László fhdgy. 

10. Katonai átvevők  

A Katonai Átvevők létszáma 1953-ban igen jelentős volt: 529 fő (181 tiszt és 348 

polgári alkalmazott).30 

Az 50-es évek első felében megkezdődött a fegyverzeti eszközökből a szükséges 

tartalékképzés, 1954-ig ez a következőképpen alakult (a rendszeresített „kell” száza-

lékában):  

 pisztoly, géppisztoly, puska, karabély   19%;  

 golyószóró, géppuska     12%;  

 aknavetők       24%;  

 légvédelmi lövegek       10%.  

Páncéltörő és tábori lövegekből a hadsereg nem rendelkezett tartalékkal. Lőszer-

ből a meghatározott 5 javadalmazás biztosítva volt.31  
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A Fegyverzeti Csoportfőnökség feladatai 1953-tól tovább bővültek. A Honvédelmi 

Miniszter a 029/1953. számú "A rádiólokátorok és rádiólokációs eszközök gyártásá-

val, biztosításával és karbantartásával kapcsolatos feladatok és felelősségek megha-

tározása" tárgyú parancsával meghatározta: "A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti 

Csoportfőnöksége végezze a néphadsereg összes fegyvernemeknek rádiólokátorral 

és rádiólokációs eszközzel való ellátást." 

A HVK Szervezési osztály a Honvéd Híradó Szertár állományából áthelyezte a 

Honvéd Tüzér Szertár állományába a lokátorműhely és -raktár állományát: 3 tisztet, 

2 tiszthelyettest és 7 polgári alkalmazottat, összesen 12 főt.32 

 Az 1953-as év jelentős mérföldkő volt a Magyar Néphadsereg történetében. A 
megváltozott világpolitikai helyzet hatására megkezdődött a hadsereg csökkentése. 
Az őszi átszervezéshez az előzetes tervek és javaslatok már az év derekán elkészül-
tek. Az 1953. július 7-én készült kimutatás a fő csapásmérő erőknél az alábbi csök-
kentéseket javasolta:  

 lövész alakulatoknál:  14 329 fő (19,2%);  

 páncélos csapatoknál:  4 397 fő (17,7%);  

 a tüzérségnél pedig:  4 435 fő (23,8 %). 

Az MDP Politikai Bizottsága számára készült javaslat a hadsereg 1953. évi őszi 
átszervezéséhez a Magyar Néphadsereg békelétszámát 165 992 főben jelölte meg. 

Törölték a hadrendből a „Tüzér Fegyvermesteri Tanfolyam”-ot is.33 

A sürgető gondok oldására – bár az építkezés még nem fejeződött be – a vezetés 
arra kényszerült, hogy létrehozza az új tüzérszertárt. A 14. Tüzér Fegyverszertár a 
00046/1954. számú, 1954. november 04-i keltezésű, MN Vezérkar főnöki parancs 
alapján Tápiószecsőn alakult meg, az MN Fegyverzeti Csoportfőnökség alárendelt-
ségében. Alaprendeltetése volt a Magyar Néphadsereg fegyver- és löveganyagainak 
tárolása, karbantartása, megóvása, őrzése és védelme. Az első parancsnok Hegegy 
Mihály őrnagy lett. 

Az építkezés még folytatódott 1955 és 1956-ban is, de a raktárak feltöltése 1954. 
november végén, december elején megkezdődött, majd 1955-ben folytatódott. 1955. 
év végéig 400 vagon anyag lett beszállítva a raktárakba.34 

Az 1954/1955. évi szervezéssel kialakult a Fegyverzeti Csoportfőnökség közvetlen 
alárendeltségében tevékenykedő szervezetek állománya. A lőszerraktárak számának 
és tárolási kapacitásának növelését indokolta a hadsereg lőszertartalékainak létre-
hozása és tárolása, valamint a fegyverzet és a műszerek megnövekedett mennyisé-
gének központi tárolása. 
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1955-ben a csoportfőnökség közvetlen alakulatai az alábbiak voltak:35 

13. sz. Tüzér fegyverbázis Budapest; 

14. sz. Tüzér fegyverbázis Tápiószecső;  

11. sz. Lőszerbázis Pusztavacs; 

4. sz. Lőszerbázis Nyírtelek; 

5. sz. Lőszerbázis Hajdúsámson;  

1. sz. HDS Lőszerraktár Törökbálint; 

2. sz. HDS Lőszerraktár Devecser; 

3. sz. HDS Lőszerraktár Nógrád; 

6. sz. HDS Lőszerraktár Kapoly; 

7. sz. HDS Lőszerraktár Izsák; 

8. sz. HDS Lőszerraktár Erdőtelek /Kál/; 

9. sz. HDS Lőszerraktár Császár; 

    10. sz. HDS Lőszerraktár Táborfalva. 

 
1956. szeptember hónapban személyi változás történt a Fegyverzeti Csoportfő-

nökség élén. Frey Andor ezredest, egészségi okokból, tartalékállományba helyezték, 
és 1956. szeptember 21-el Bereczki Imre őrnagyot a Honvédelmi Miniszter kinevezte 
az MN Tüzér Parancsnokság Fegyverzeti Csoportfőnökének.36 

A Tüzér Technikus Tiszti Iskola 1956 őszén, mint önálló intézmény megszűnt, 

egyesült a Tüzér Tiszti Iskolával.37 

A Magyar Néphadsereg történetében az 1956-os év a legbonyolultabb. Írásomnak 
nem célja az 1956-os események elemzése. Ez most már egyre tárgyilagosabban, 
több műből megismerhető. 

Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos írásokból - a fegyver- és lőszerbiztosítás 

témában - az alábbi megállapítások tehetők: 

1. A különböző üzemekből, raktárakból, majd az események menetében fel-
bomlott katonai szervezetektől sok fegyver, lőszer került az utcára. A vezetés egyes 
meggondolatlan intézkedései ezt elő is segítették. 

Ezt a kérdést Bereczki Imre visszaemlékezésében az alábbiak szerint írja le: 

"... okt. 23-án a HM riasztása után riasztva lettek az alárendeltek és az MNVKF 

utasítására a Bp-i Timót u.-i Fegyv. Bázis megerősítésére egy gk. löv. z. lett 

kirendelve. A Tü. PK. parancsára a 14. FB /Tápiószecső/ és a 11. LB /Pusztavacs/ egy-
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egy tü. alegységet kapott megerősítésül. A többi alárendelt megerősítve nem lett ... A 

továbbiakban az alárendeltek felé telefon, vagy távmondati intézkedések történtek a 

szükségnek, ill. a lehetőségeknek megfelelően, mivel közvetlen összeköttetés nem volt. 

1956. X. 23-án kb. 23 órakor a HM Bata István vezds. szóbeli parancsa alapján a 

Fe. Csf. intézkedett fegyverek és lőszereknek a HM-be való szállítására Tápiószecső-

ről, illetve Törökbálintról, hogy a kapott utasítások alapján a Bp. Kerületi PB-ok fegy-

verrel és lőszerrel való ellátását, a későbbiekben a fegyv. elosztóhelyek létrehozását 

biztosítsa. A HM-től, esetenként a Tü. Pk-tól kapott utasítások alapján a szállítások 

24., 25., 26., 27. és 28-án történtek. A kapott parancsok alapján a munkások felfegy-

verzésére vonatkozó terveknek megfelelően a Fe. Csf-ség négy fegyver elosztó helyet 

szervezett és töltött fel megfelelő mennyiségű fegyverrel és lőszerrel. 

Az elosztó helyek az események alakulása miatt 1956. XI. 4-én gyakorlatilag meg-

szűntek, majd az ott tárolt fegyv. ag-ok egy része a később megalakult karhatalom fel-

szerelésére lett felhasználva, részben visszakerült központi készletbe. 1956. november 

4-én reggel a HM tevékenységének megszüntetésével megszűnt a Tü. Fe. Csf-ség tevé-

kenysége is. 

Az alárendelt alakulatok az ellenforradalom alatt biztosították a tárolt fegyv. anyag 

megőrzését, illetve az elrendelt szállításokat. A 14. FB. Pk. és a megerősítésül rendelt 

alakulat állományának megtartása következtében jelentéktelen mennyiségű fegyver 

került illetéktelen kezekbe. A 13. sz. FB. védelmét ellátó alakulat és az őrszd. 

állománya feladatát 1956. november 4-től nov. végéig csak részben tudta ellátni. 

Ennek ellenére fegyver nem került ki a raktárakból, de jelentős kár keletkezett 

szerszámokban és leégett egy raktárépület /kar. ag./"38 

2. A katonai vezetésben (hasonlóan a politikai vezetéshez) nagy volt a 
bizonytalanság, a tapasztalathiány nagyon érződött. Példa erre az MNVK 
Anyagtervezési Csoportfőnökség történetében szereplő epizód: 

„Október 24-én az Agt. Csf-ség állományából néhány tiszt a vezérkar főnök 

szobájában gyülekezett, ahol nagy volt a tanácstalanság a vezetés részéről. Meg kellett 

szervezni a minisztérium védelmét, de nem volt lőszer. Felmerült, hogy ki kellene 

menni Törökbálintra lőszerért. Önkéntes jelentkezést kértek. A bizonytalanság láttán a 

tisztek lassan elhagyták a szobát. 

B. Kozma József szds, VK Agt. Csf-ség osztályvezető jelentkezett és megszervezte, 

hogy egy harckocsival és egy BTR-el, szovjet katonákkal együtt kimentek lőszerért. 

Vele együtt mentek Baráthi István szds, Gáspár László szds, Kovács Sándor szds, az 

Agt. Csf-ségről és Klie István hdgy, a Szerv. Csf-ségről. Viszontagságos út után, estére 

beérkeztek a HM-be.”39 

3. A harcok során - különösen a szovjet beavatkozás hatására - sok fegyver 
semmisült, illetve sérült meg, jelentős volt a lőszerfelhasználás és lőszerveszteség. 
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4. A szovjet hadsereg lefegyverezte a magyar alakulatok jelentős részét, és a 
lefoglalt fegyverzet, mint hadizsákmány szerepelt. 

A Fegyverzeti Csoportfőnökség 1956. november 4. és november 7. között nem 
tevékenykedett. Állományából néhány fő a Tüzér Parancsnok, majd a csoportfőnök 
kezdeményezésére november 7-én kezdett gyülekezni és dolgozni. A munka 
kezdetben a csoportfőnökség szervezetének kialakítására, a közvetlen és szakmai 
alárendeltekkel való kapcsolat felvételére és helyzetük tisztázására, majd a 
karhatalom felszereléséhez szükséges fegyverzeti anyagok biztosítására irányult. A 
fegyveres harcok csitulásával megkezdődött az alárendelt alakulatok őrszázadainál 
az állomány fegyelmének megszilárditása, és részben ennek eredményeként, 
november közepén a szovjet alakulatok az őrzés feladatait visszaadták (ahol ezt 
november 4 – 5-én átvették), és eltávoztak.. Novemberben megkezdődött az MN 
csapatai által elhagyott és a harcolók által eldobált fegyverzeti felszerelések 
összegyüjtése.40 

Az MN 1. lőszerraktár történetében ez olvasható: 

„A raktár részt vett a környező területen széthagyott harci technikai eszközök és 

lőszerek összegyüjtésében. 1956. november első napjaiban Járfás Lajos szds. mb. pk. 

utasítására Czirják Lajos törm. parancsnoksága alatt, Törökbálint Virág tanya 

térségéből 74 db 85 mm-es légvédelmi ágyút vontattak be az intézethez és több tgk. 

éles lőszert szállítottak be. A kezelő személyzet szétszéledt, a technikai eszközöket 

őrizetlenül hátrahagyva.” 41 

A legfontosabb feladat volt rendezni a meglévő, a készletben lévő fegyverzetet. 
Ennek megfelelően, az összes tüzérségi eszköz és optikai műszer, valamint a 
lövészfegyerek 90%-a központi összevonásra és bevizsgálásra, illetve javításra 
került.42 

Az 1956-os forradalmi események a fegyverzeti szolgálat életében, kialakult 
munkastílusában nagy törést okoztak. Sok technikus és mérnök tiszt hagyta el a 
hadsereget és helyezkedett el a polgári életben. A tiszti pályát hivatásuknak 
tekintőknek úgyszólván mindent elölről kellett kezdeni. A hivatásos állomány a 
munkapadok mellé állt, és az összegyűjtött fegyveranyagok válogatását,  javítását 
végezte.43 

A fegyverzeti anyagokat – a lőszerek kivételével - a 13. számú fegyverbázisra 
Budapestre és a 14. számú fegyverbázisra Tápiószecsőre gyűjtötték össze. A 
lőszerek összegyűjtése a területileg legközelebb eső központi lőszerraktárba 
történt.44 

A Kossuth Akadémia lovardáját átalakították géppisztoly (PPS) felújító műhellyé. A 
felújított fegyverek egy része az NDK-ba került exportálásra, más része a Munkásőr-
ség részére lett tárolva. Tápiószecsőn több tíz db 85 mm-es légvédelmi löveg és tar-
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tozékainak felújítása történt meg 1957 elején, melyeket Egyiptomba exportáltak. 
Mindkét felújítási feladat műszaki és átvételi vezetője Bencsik István főhadnagy, a 
Danuvia szerszámgépgyár KÜM vezetője volt.45 

1957 elején, jelentősen lecsökkentet létszámmal – 44 fővel – a Tüzér Parancs-
nokság alárendeltségében, újjászerveződött a Fegyverzeti Csoportfőnökség. A tevé-
kenységben az ellátással kapcsolatos munkák nem voltak meghatározóak és kez-
detben a Karhatalom, a Munkásőrség, majd a szerveződő alakulatok ellátására irá-
nyultak. 

A fő tevékenység a megszűnt vagy csökkenő létszámú alakulatok fegyverzeti fel-
szereléseinek központi készletbe való vonása és - nem utolsó sorban - a különböző 
helyekről begyűjtött anyagok megfelelő helyekre való beszállítása és szállítás közben 
biztonságos őrzésének megszervezésére irányult. A beszállított anyagok állapota 
megkövetelte a válogatási, karbantartási, javítási munkák gyors elvégzését, amit 
azonban a rendelkezésre álló lehetőségek (létszám, anyag stb.) nem biztosítottak, 
így ezek a munkák több évre elhúzódtak. 

A beáramló anyag rendezésén kívül igen jelentős munka volt a Magyar Népköz-
társaság adósságainak kiegyenlítéséhez való hozzájárulás biztosítása. Kb. 250 – 
300 millió rubel értékű fegyverzeti anyagot kellett megfelelő állapotba hozni és előké-
szíteni átadáshoz. A nagy mennyiségű anyag átadása elsősorban a lövegek és lö-
vészfegyverek, részben pedig a nagy műszerek (PUAZO, távmérők stb.) tárolásában 
könnyebbséget eredményezett, bár a szabadban történő tárolás nem szűnt meg, ami 
főleg a lövegek és lőszerek tárolásánál okozott jelentős gondot.46  

Az 1959-1962-es években rendszerbe kerülő fegyverzeti anyagok 
hatékonyságuknál és bonyolultságuknál fogva lényegesen különböztek a korábbi, 
főleg mechanikus felépítésű eszközöktől. Megjelentek a korszerű földi légvédeImi 
rakétatechnikai eszközök, lokátorok, infratechnikai eszközök, légvédelmi és tüzér 
műszerek. Ezekben az években, az eszközök jellegének és alkalmazásának 
függvényében újszerűen, bővítve jelentek meg az úgynevezett üzemeltetési és 
hadműveleti feladatok. 

A korábbi, zömében mechanikus felépítésű nagy mennyiségű fegyverzeti anyag 
üzemeltetés előtti elékészitése, javítása kevesebb problémát okozott, mint a kisebb 
darabszámú, de nagyobb bonyolultságú korszerű eszközök üzembenntartása. A 
nehézséget főleg az elektromos és elektronikus szerkezetek működésének 
megértése, szakszerű ellenőrzése, hibakeresése és javítása okozta.47 

A Fegyverzeti Csoportfőnökség feladatul kapta, hogy a meglévő alárendelt 
alakulatok bázisán, „M” esetére, a fegyverzeti eszközök biztosítása céljából tábori 
szervezeteket hozzon létre. E feladatrendszer részeként 1960-ban megalakult a 
Tábori Fegyverjavító Üzem, Tápiószecsőn. A későbbiekre tábori lőszerraktárak 
megalakítását tervezték.48 

A Honvédelmi Miniszter 09/1957. számú, április 12-én kelt parancsával az MN-ben 
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bevezetésre került a hivatásos tiszthelyettesi állomány, és a képzésük 
végrehajtására megalakult a Központi Tiszthelyettes Iskola. 1959 – 1960-tól 
fegyverzeti szaktiszthelyettesek képzése kezdődött a 13. Fegyver Bázisnál, a Nádor 
András százados vezette tanfolyamon, mely a későbbiekben Békéscsabára került a 
Központi Tiszthelyettes Képző Iskolára, és annak Tüzér tanszékén végezték a 
fegyverzeti tiszthelyettesek képzését.49 

A Honvédelmi Miniszter 010/1961. számú, április 21-én kelt parancsában 
szabályozta a központi raktárakból történő anyagkiadások rendjét. A parancs 4. 
pontja szerint a fegyverzeti anyagok kiadási ideje február, március, október és 
november hónapok.50 

1961. augusztus 3-án, a Honvédelmi Miniszter 0021/1961. számú parancsa alap-

ján megalakult az 5. hadsereg törzse, amely döntő jelentőségű volt a hadsereg fej-

lesztésében.51 

Ugyanezen parancs alapján a Honvédelmi Minisztériumban Anyagi-technikai 
Főcsoportfőnökség jött létre. A parancs alapján a Fegyverzeti Csoportfőnökség a HM 
Tüzérparancsnokság alárendeltségéből az Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség 
alárendeltségébe került 1961. augusztus 3-tól. Az új  főcsoportfőnökség 
alárendeltségébe került még:  

 a vezérkar anyagtervezési csoportfőnöksége; 

 a páncélos és gépjárműtechnikai csoportfőnökség;  

 a Haditechnikai Intézet; 

 a korábbi anyagnemfelelős fegyvernemi főnökségek (parancsnokságok) 
anyagi részlegei. 

A végrehajtott átszervezés érintette a Fegyverzeti Csoportfőnökség alárendeltjeit 
is. 1961. augusztus 01. és október 28. között felszámolt a 13. számú Tüzér és 
fegyverbázis Budapesten, és beolvadt a 14. Fegyverbázis Tápiószecső 
állományába.52 

Az MN ütőképességének további növelése céljából fel kellett készülni a 
rakétatechnikai eszközök fogadására és az azzal történő ellátásra. A felkészülés 
feladatait a Honvédelmi Miniszter 0044/1961. számú, december 22-én kelt 
parancsában határozta meg. A csoportfőnökség hatáskörébe kerültek az MN-ben 
már meglévő és a továbbiakban beszerzésre kerülő légvédelmi, tábori tüzérségi, 
páncéltörő és repülőfedélzeti rakétaeszközök, a normatívákban előírt 
ellenőrzésekhez szükséges mérőműszerekkel és hitelesítő eszközökkel együtt, 
felelőssé téve mindezen eszközökkel történő ellátás és javítás megszervezéséért.53 
A parancs előírása szerint létre kellett hozni a rakétatechnikát javító és tároló 
központi bázist, amelynek 1963. október 1-től meg kellett kezdeni a javítási munkákat 
úgy, hogy 1964. január 1-től a javítást már tervszerűen végezze. 
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A javítóüzem a 4. Lőszerraktár területén (Nyírtelek) lett megépítve, ahol a 
lőszertároló helyiségekből lettek kialakítva a rakéták és a javítóanyagok tároló 
helyiségei. A profilváltás miatt a raktárban tárolt lőszerkészleteket át kellett 
csoportosítani a többi központi lőszerraktárhoz. Ez jelentős feladat volt, a 
végrehajtása több évig elhúzódott.54 

 A bázis a Fegyverzeti Csoportfőnökség közvetlen alárendeltségében alakult meg 
és működött. A feladat végrehajtására 10 fős műszaki osztály jött létre a 
csoportfőnöség alárendeltségében. A bázis munkájának megkezdéséig mozgó 
javítóosztályt hoztak létre, amely 1962. május 1-el megkezdte  tevékenységét. 1962. 
március 1-el a Fegyverzeti Csoportfőnökség keretében létrejött a Rakétatechnikai 
osztály és a Lokátortechnikai osztály.55 

A Honvédelmi Miniszter a 0026/1963. számú, 1963. augusztus 17-én kelt 
parancsában elrendelte a HM szervezeti módosítását 1963. szeptember 01-i 

hatállyal. E parancs értelmében: "1/b. Az Anyagi és technikai Főcsoportfönökség 

eddig végzett munkájáért elismerésemet fejezem ki. A további fejlődés 

követelményeiből kiindulva szervezetét megszüntetem. Az állományába tartozott ... 

Fegyverzeti Csoportfőnökség önálló szervezettel, közvetlen alárendeltségembe kerül. 

Új elnevezése…. Fegyverzeti Főnökség." 56 

A 0026/1963. számú HM parancs alapvetően az 1961-ben végrehajtott átalakítás 
hibáinak beismerése.  

Ezt egy későbbi elemzés így foglalja össze: 

„A létszámcsökkentésből származó előnyök azonban eltörpültek ama hátrányok 

mögött, amelyek az átszervezés következtében felszínre jöttek. A minisztérium, miután 

a fegyvernemi főnökségek majdnem teljesen kikapcsolódtak a HM közvetlen csapatok 

vezetéséből, alkalmatlanná vált a gyakorlati jellegű főparancsnoksági funkciók 

ellátására. Az anyagtervezési csoportfőnökség átalárendelésével redukálódtak a 

vezérkar lehetőségei a tervező munkában és az ország háborúra való felkészítésére 

irányúló tevékenység koordinálásában. 

Az anyagi-technikai főcsoportfőnökség létrehozásában a felmerült problémák 

ellenére voltak pozítiv elemek is, amelyek a kibontakozó tudományos és technikai 

forradalom hatásának helyes felismerését tükrözték. Sajnálatos, hogy ezeket az akkori 

vezetés nem volt képes kellően kibontakoztatni. Gátló tényező volt ebben az is, hogy a 

szövetséges hadseregeknél az idő táj nem volt még hasonló szerv. 

Az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka által 1962-ben levezetett „DUNA-62” 

fedőnevű gyakorlat tapasztalatai rámutattak arra, hogy a minisztérium szervezete nem 

felel meg a főparancsnoksági feladatoknak. Azt is igazolta ez a gyakorlat, hogy 

túlzottak voltak a hadseregtörzs létrehozásakor a Honvédelmi Minisztérium különböző 

szerveinél végrehajtott létszámcsökkentések, s helytelen volt az az intézkedés, hogy a 

vezérkartól az anyagi-technikai főcsoportfőnökséghez csoportosították át az 

anyagtervezési csoportfőnökséget. E tapasztalatokból adódó szükséges korrekciókra 
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1963-ban került sor.”57 

Az MN Fegyverzeti Főnökség és a teljes MN Fegyverzeti Szolgálat tovább 
növekedett feladatainak teljesítésére, a technikai biztosító és ellátó állományt is 
növelni kellett. 1963. november 1-én szállító ütegként megalakult a későbbi, 107. 
Önálló Szállító Osztály (Parancsnok: Rostos János őrnagy58), amely a központi 
rakétatárolási és -szállítási feladatok végrahajtására készült fel. Ez év őszén alakult 
meg a 147. Mozgó Rakéta Technikai Bázis (MRTB – Parancsnoka: Bekő János 
őrnagy, Pk. techn. h. – főmérnök: Bencsik István százados59) a főnökség 
alárendeltségében, Kaposváron. Az MRTB 1966-ban átadásra került az 5. Hadsereg 
alárendeltségébe.60 

Ebben az időszakban fegyverzeti eszközökből tartalékképzés a már meglévőkön 

kívül csak az átfegyverzés folyamán bevont, lecserélt eszközökből történt. Az ebben 

az időszakban elfogadott, a „kell” 10%-ban előírt tartalék lényegében csak lövész-

fegyverből, golyószóróból és géppuskából lett biztosítva. Tüzérségi lövegekből csak 

részben lettek az előírt tartalékok megalakítva. Az újonnan beszerzett fegyverzeti 

eszközökből csak minimális darabszám, úgynevezett javítási tartalék állt rendelke-

zésre. 

A fegyverzeti ellátást, annak szerveit, ebben a korban kellő titkolózás övezte. Pél-

da erre a következő eset. Az MNVK 3. Csf. 0891/1966. számú intézkedésére a 14. 

Fegyverbázis MN száma 5624-ről 7215-re változott 1966. július 01-től, mivel eltűnt az 

alakulat fejbélyegzője.61 

Az 1966. évi szervezéssel a fegyverbázison megalakult a bázis alárendeltségében 

az MN 7215 Fegyverzeti Kiképző Központ.  

Megkezdték a javító szakemberek felkészítését az 57 mm-es SZ-60-as, a 85 mm-

es és 100 mm-es légvédelmi ágyúk javítására. A lövegjavító műhelyben két részleget 

– tábori és légvédelmi – alakítottak ki. Megindult az alkatrészgyártás, alkatrészjaví-

tás, a főbb felújítási technológiák kidolgozása. 

A lövegjavító műhely elkezdte a 82 mm-es és a 120 mm-es aknavetők javítását, 

majd felkészült a 85 mm-es D-44 hadosztály-ágyú javítására. 

A fegyverek és lövegek javításához hasonlóan a rádiótechnikai eszközök bevizs-

gálása és javítása is dinamikusan fejlődött. 
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Ebben az időben különböző típusú meteorológiai, tűzvezető, közel- és távolfelderí-

tő, vadászirányító és magasságmérő lokátorok bevizsgálása, bejáratása, a csapa-

tokhoz történő kiadása és visszavétele került végrehajtásra.62 

Tovább folytatódott az „M” szervezetek kialakítása is. 1966-ban Izsákon megala-

kult az 50. Tábori Lőszerraktár, valamint Tápiószecsőn a 72. Tábori Fegyverraktár.63 

A Honvédelmi Bizottság 7/230/1972. számú határozata alapján további64 
költségvetési üzemek alakultak: 

- Elektrotechnikai Javító Üzem; 

- Híradó Technikai Javító Üzem; 

- Központi Műszaki Javító Üzem;  

- Kiképzési Eszközgyártó Üzem.65 

Ezen határozat megvalósítása érdekében a Lokátor Javító Üzem szétvált két 
katonai szervezetre: 

1. Önálló gazdálkodást folytató MN Elektrotechnikai Javító Üzem; 

2. 12. Fegyverbázis, MN 6060 fedőszámmal.66 

A központi Tiszthelyettes Iskola megszűnésével egyidőben, 1973. nyarán létrejött 
a központi Fegyverzeti Kiképző Bázis tápiószecsői elhelyezéssel. A Fegyverzeti 
Hivatásos Tiszthelyettesképző tagozat ideiglenesen Békéscsabán működött, majd 
1976. nyarán átköltözött Tápiószecsőre.67 

A főnökség részt vett a kiképző szervezetek felülvizsgálatában, amelynek ered-

ményeként korszerűsítették a 14. fegyverbázis szervezetét. A fegyverzeti tiszthelyet-

tes-utánpótlás biztosítása érdekében 1984. szeptember 1-től beindult a 4 éves fegy-

verzeti tiszthelyettesképző szakközépiskola elektroműszerész és mechanikai műsze-

rész szakon, évi 25 fős beiskolázási létszámmal. 

Az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökségre háruló feladatokat a következő közvetlen 

technikai biztosító alárendelt katonai szervezetekkel oldották meg: 

12. számú fegyverbázis: Nyírtelek 

    Parancsnok:   Novák Zoltán ezredes, 
    Pk. h. :    Kógl Imre alezredes, 
    Pk. politikai helyettes:  Kárpáti János alezredes, 
    A bázis létszáma:  374 fő. 
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14. számú fegyverbázis: Tápiószecső 

    Parancsnok:    Lakatos Géza mk. ezredes,  
1982-től Dr. Nagy Sándor mk. ezredes, 

    Pk. általános helyettes:   Varjú Benedek mk. alezredes, 
    Pk. politikai helyettes:   Kárpáti János alezredes,  

1982-től Ternók Ferenc őrnagy, 
    Pk. javítási helyettes:   Dr. Nagy Sándor mk. alezredes,  

1983-tól Tassy György mk. alezredes, 
    Pk. ellátási helyettes:   1983-tól Ebergényi Ede mk. alezredes, 
    Kiképzési ov. (pk. h.):   Tóth János alezredes,  

1982-től His Imre mk. őrnagy,  
    Törzs ov. (törzsfőnök):   Ács László őrnagy, 
    Hadtápfőnök (pk. htp. h.):  Miklós Sándor alezredes,  

1983-tól Boros Imre alezredes, 
    A bázis létszáma:   812 fő. 

107. Önálló szállító osztály: Nyírtelek 

     Parancsnok:   Kormos Endre alezredes, 
     Pk. politikai helyettes:  Hajnal József alezredes,  

1984-től Észik Balázs őrnagy, 
     Törzsfőnök:   Gerlice Rafael őrnagy, 
     Fegyverzeti és technikai főnök (pk. fvt. h.): Kolleszár József alezredes,  
     Az osztály létszáma:  236 fő. 

MN Elektronikai Javító Üzem: Nyírtelek 

      Igazgató:     Kalina Béla mk. ezredes, 
      Igazgató műszaki helyettese:  Molnár Béla mk. alezredes, 
      Igazgató technikai helyettese:  Baranyi József mk. alezredes  

1985-től (új beosztás), 
      Igazgató termelési helyettese:  Kovács Zs. József mk. alezredes, 
      Fenntartási főmérnök (ig. h.):  Madurka Béla mk. alezredes, 
      Létszám:  60 fő katona, költségvetési üzemként 

a polgári alkalmazottak létszáma a 
feladat szerint alakult. 

 
15. számú Tábori fegyverzetjavító üzem: Tápiószecső 

     „M” létszám:  715 fő.68 

A fegyverzeti biztosítás szakfeladatait az 1990-es évek első felében a következő 
alárendelt szervezetek végezték: 

- MH Tápió Fegyverzettechnikai Ellátó Központ – Tápiószecső; 

- MH Szabolcs Fegyverzettechnikai Ellátó Központ – Nyírtelek; 

- MH Lőszer Ellátó Központ – Pusztavacs; 

                                                           
68 Baranyi József: A MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség – ötéves – rövid története. (1981 – 1985. közötti – VI. 

ötéves terv – időszak) HM MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség. – 8 – 12. oldal. 
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- MH Fegyverzet Javító Üzem – Tápiószecső; 

- MH 2. Kijelölt Állandó Raktár – Marcali. 

Az ellátó központok területi raktárakat fogtak össze. 

A katonai felső vezetés átalakításának eredményeképpen 1997. szeptember 1-vel 

a Magyar Honvédség Parancsnokságának jogutódjaként megalakult a hadászati ter-

vezéssel foglakozó, új szervezetű Honvéd Vezérkar. Az MH Anyagi Technikai Fő-

csoportfőnökség két részre oszlott. A Honvéd Vezérkar részeként létrejött a Logiszti-

kai Főcsoportfőnökség, az új struktúrában a logisztikai szervezetek vezetését az MH 

Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI) vette át. 

Az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség, az MH Haditechnikai Csoportfő-

nökség részeként, megőrizve MH szintű hatáskörét, a Logisztikai Főigazgatóságon 

működött tovább. A szolgálat vezető állománya nem változott. Alárendeltségében 

maradt az ellátó központok összevonását követően létrejött, Tápiószecső székhelyű, 

MH Fegyverzettechnikai Ellátó Központ, MH Fegyverzet Javító Üzem és az önállóvá 

vált Lőszerjavító és Bevizsgáló Üzem, Pusztavacson.69 

Az átalakulás következtében az MH Szabolcs Fegyverzettechnikai Ellátó Központ, 
az 5. és 10. Lőszerraktárak, mint önálló hadrendi elemek megszűntek és beépültek a 
Tápió FVTEK állományába. 

A hadseregcsökkentés részeként megszűnt az MH Fegyverzettechnikai Honvéd 

Szakközépiskola, az erre vonatkozó intézkedést az MH logisztikai főigazgató 

109/1999. számmal, 1999. április 12.-én adta ki.70 

A Honvédelmi Miniszter 2000. október 1-jei hatállyal a MH LFI egyidejű megszün-
tettetése mellett, annak jogutódjaként, megalakította a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokságot (MH ÖLTP). Az MH 
ÖLTP megőrizte az MH LFI alapvető feladatait és struktúráját. A szervezetek egy 
részénél névváltozás történt. Az MH Haditechnikai Csoportfőnökség MH Üzembenn-
tartási Főnökségre (MH ÜF-ség) változott. Az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfő-
nökség az MH ÜF-ség keretében működött tovább. A szolgálatfőnökségen belül 
megszűntek az osztályok, a létszám is tovább csökkent. 

Az MH ÖLTP megalakulásával változások történtek az alárendeltek vonatkozásá-
ban is. A technikai jellegű ellátó központok integrációjával létrejött az MH Haditechni-
kai Ellátó Központ (MH HTEK), ami magába integrálta a fegyverzeti eszközökkel és 
anyagokkal való ellátás feladatrendszerét. A lőszer- és robbanóanyag- ellátási fel-
adatok végrehajtására megalakult az MH Harcanyag Ellátó Központ (MH HEK). A 
volt ellátó központok és lőszer- és robbanóanyag raktárak az új szervezetek területi 
raktárai lettek. Az MH Fegyverzet Javító Üzem megszűnt, eszközei, feladatrendszere 
beintegrálódott a HM CURRUS Harcjárműtechnikai Rt-be. A szervezetek szolgálati 
elöljárója az MH ÖLTP parancsnok lett, a szakmai irányítást pedig az MH üzembenn-
tartási főnök és a szolgálatfőnökök végezték.  
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3.2. Páncélos- és gépjárműtechnikai ellátás fejlődése 

Az új magyar hadsereg egyik problémája a szállítás volt. A háborúban eltűnt vagy 
megsemmisült a Magyar Királyi honvédség majdnem teljes gépjárműállománya. A 
HM 3/b. osztály és alárendeltségébe tartozó HM Gépkocsi osztag, majd 1945. má-
justól Magyar Honvédelmi Minisztérium Gépkocsi- és Üzemanyag Osztály és Szállító 
Alosztály71 (később szertár) első feladata az ország területén maradt, a régi honvéd-
ség tulajdonát képező gépjárművek begyűjtése, majd ezek üzembe helyezése volt. A 
szertár első parancsnoka Oltay Károly alezredes volt.72 

A begyűjtést két gyűjtőállomásra szervezték, egy budai és egy pesti állomásra. A 
budapesti gyűjtésen túl is történtek intézkedések. 1945 januárjában, majd március-
ban a honvédelmi miniszter, február 19-én a Miniszterelnökség 222/1945. sz. rk. kör-
rendeletben intézkedett, hogy a megyék közigazgatása szervezze meg a „katonai 
fegyver, lőszer… gépkocsi anyag, országos jármű… stb. gyűjtését.”73 

Ezen időszakról megállapítható, hogy a technikai szolgálat törekvése az élet bein-
dításának minden áron való biztosítása volt. A technikai eszközöket, az ezek üzembe 
helyezéséhez szükséges anyagokat, műhelyfelszereléseket igyekeztek összegyűjte-
ni részint a régi hadseregnek az országban maradt részének felkutatásával, részint a 
nyugatra hurcoltak hazahozatalára való – a lehetőségeknek megfelelő – intézkedé-
sekkel. Új beszerzés lényegében nem volt. 

A fő cél mellett másodrendű szerepet játszott, hogy a birtokban volt és üzemké-
pessé (de nem üzembiztossá) tett eszközök milyen típusokból tevődtek össze, mi-
lyen javítási technológiával hozták azokat úgy-ahogy használható állapotba. Történ-
tek ugyan törekvések a gazdaságos üzemeltetésre is, de anyag- és eszközhiány mi-
att a túlzott üzemanyag- és olajfogyasztást sem tudták megszüntetni. Ezen időszak-
ban az új magyar hadsereg páncélozott eszközökkel nem rendelkezett.74 

A kezdeti helyzet után, a még mindig sok problémával küszködő gépjármű szolgá-
lat feladatát némileg javult helyzetben folytatta. A Gépkocsi Szertár ez időben a szál-
lítást, javítást, anyagellátást is végezte. 1947 augusztusára már műhelygépekkel is 
rendelkeztek.75 Üzembe helyezték visszaköltözés után az Ezredes utcai karbantartó 
állomást. Rendezték a tárolt anyagokat, pl. az üzemanyagot külön választották az 
egyéb gépjárműanyagtól. A jelentések szerint a Szertár teljesítőképessége nem a 
létszámtól, hanem az anyagbeszerzési és ellátási lehetőségektől függött. A havi 120 
eFt-os hitelkeretből 30 kis-, 10 közepes- és 5 nagyjavítást tudtak elvégezni. Az olajok 
minősége miatt jellemző meghibásodás volt a csapágyolvadás. 1947 júliusában emlí-
tést érdemel a gépkocsi osztály javaslata „a szakszemélyzet összpontosítása kikép-
zés céljából”. A gépkocsi iskola 1948. március 1-én kezdte meg működését.76 
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Az első lényeges új gépjármű-beszerzések 1948. első felében realizálódtak 150 
db Doodge Weapon, valamint 6 db Hudson személygépkocsi beérkezésével. Ugyan-
csak 1948 januárjában kezdődött meg a nyugatra hurcolt gépjárművek behozatala is. 

1948. június 5-én a gépkocsi iskola szervezetében már 4 db harckocsi is található.  

A Gépjármű Szertárnál 1948. áprilisban végrehajtott Hadbiztosi ellenőrzés felve-
tette a javítási és az anyagellátási tevékenység különválasztásának szükségességét.  

1948 októberében a szertár ismét Mátyásföldre költözött77, és hamarosan hozzá-
kezdtek a ma is álló raktárépületek felépítéséhez. Az intézet rendeltetése volt a be-
érkező új járműtípusok átvétele és csapatpróbája. Megszervezték a technikai kiszol-
gálások rendszerét, a teljesített kilométer alapján történő rendszeres ellenőrzést. 

1949. október 1-ig beérkeztek az első szállítmányok páncélos technikából (15 db 
T-34/85 közepes harckocsi és 8 db SzU-76 rohamlöveg). Október 1-én megalakult a 
Honvéd Páncélos Parancsnokság78 alárendeltségében a Páncélos Szertár.79 A szer-
tár története korábban kezdődött. A második világháború előtt a harckocsik karban-
tartását kezdetben a Hajmáskéri II. Egyesített Javító Üzem látta el. Ezt az üzemet 
1939-ben áttelepítették Budapestre, a XIII. kerület Csángó utca – Tüzér utca – Hun 
utca közötti területre. A javító üzem létszáma 1939-ben 5 fő polgári és 10 fő katona 
szerelőből állt. A háborús időszak gyors fejlődésére jellemző, hogy 1943-ban már 
120 polgári és 300 katona dolgozott az üzemben a javítási és az újonnan kialakított 
oktatási feladatokon.  A javító üzem nevét is megváltoztatták, „Páncélos Műhely Isko-
la” névre. A második világháború végén ez a bázis is romokban hevert. Az 1948 – 
49-es előkészítő munka után a háború előtti Páncélos Műhely Iskola Csángó utcai 
telephelyén 1949. október 1-én megalapították a „Honvéd Páncélos Szertár”-t „MN 
5438 Budapest” nyílt alakulat számmal. A Honvéd Páncélos Szertár az új páncélos 
eszközök, a T-34 típusú harckocsik és a SZU-76 rohamlövegek javítására jött létre. 
További feladatot jelentett az évenkénti díszszemlék járműveinek technikai kiszolgá-
lása, javítása. 

A megalakított Honvéd Páncélos Szertár első parancsnoka Tahi Pál alezredes, 
technikai helyettese Szilvay Géza őrnagy volt. A Szertár állományában dolgoztak a 
harckocsi- technikához értő „régi” szakemberek, mint Boglár Lajos, Vincze Mihály, 
Lőbl Lajos polgáriak és a tiszthelyettesi állományú műmesterek. Ezekben az évek-
ben a Honvéd Páncélos Szertár központi raktározási feladatokat is ellátott.80 

Összefoglalva az 1947 – 1949-es időszakot megállapítható, hogy új eszközök ke-
rültek rendszerbe, a költségvetés már nem csak fenntartást, hanem beszerzést és 
fejlesztést is tartalmazott. Erre az időszakra esik a stabil és mobil műhelyek kialakí-
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tásának és rendszerbeállításának kezdete, a páncélos és gépjármű szakállomány 
(műmesterek, stb.) szakkiképzésének megszervezése és az első szakállomány kibo-
csátása. Átkerült a Belügyminisztérium jogköréből a Honvédelmi Minisztérium jogkö-
rébe a honvédségi tulajdonú gépjárművek vizsgáztatása, létrejött a rendszeresítési 
bizottság.81 

Az 50-es évek elején intenzív fejlődés volt a gép- és harcjárművek területén is. 
Nagy mennyiségben került a hadsereg készletébe technikai eszköz külföldről és ha-
zai gyártásból is. E körülmény szükségessé tette a polgári ipar bekapcsolását a javí-
tási és alkatrészgyártási feladatokba. A páncélos járművek ipari javítását a MAVAG 
B-349 üzeméből 1950. június 29-én alakult XVII. autójavító nemzeti vállalat végezte, 
Budapest X. kerület, Pongrácz út 15. telephellyel. Még ebben az évben az Általános 
Géptervező Iroda megbízást kapott a Gödöllőn létesítésre kerülő harckocsijavító és 
alkatrész üzem tervezésére. A próbaüzem megkezdésének tervezett határideje 
1952. július 1., befejezés 1952. szeptember 1. volt. 1952. áprilistól megkezdődött a 
XVII. autójavító nemzeti vállalat kiköltözése, amely lényegében 1952. december 31-
ig tartott. 

A Honvéd Páncélos Szertár javító-, termelő munkája minőségének és volumené-
nek emeléséhez hozzátartozik az eredetileg szorosan összefüggő szertári funkciók 
fokozatos szétválasztása is. 1952. évben már elkülönült önálló szervként dolgozott 
Beliczai Géza százados parancsnoksága alatt a Központi Páncélos Anyag Raktár. 
Külön törzs irányításával működött a tartalékos tiszti és tiszthelyettesi oktatás, így a 
hivatásos tiszti állomány szakosodásával a javító szakterületeken elmélyültebb, kö-
vetkezetesebb irányítási módszerek alakultak ki.82  

A másik technikát biztosító kiszolgáló szervezet a Gépkocsi és Üzemanyag Cso-
portfőnökség közel hasonló problémákkal küszködött. A polgári gépkocsijavító válla-
latok a hadsereg igényeit nem tudták kellő mértékben kielégíteni. Javaslat született a 
Honvédségi Gépjármű Javító Nagyvállalat megalakítására, a beruházásra az Orszá-
gos Tervhivatal előirányzata 6, 7 MFt volt.83 

 1953-ban az ismert politikai és gazdasági körülmények miatt megkezdődött a 
hadsereg csökkentése. Szervezeti változások is történek. 1956 őszén létrejött a két 
technikai szolgálat vezető szerveinek egyesítése.  Új elnevezés: Magyar Néphadse-
reg Páncélos és Gépjármű Parancsnokság. A csapattagozatban az egységes techni-
kai szolgálat a közbejött forradalom miatt nem jött létre.84 

Az októberben kiadott intézkedés megszüntette a Honvéd Páncélos Szertár meg-
nevezését és helyette létrehozta a Magyar Néphadsereg Központi páncélos Anyag-
javító Üzemet. A forradalom napjaiban az üzem katonái és polgári dolgozói gyűjtötték 
az utcákon lévő sérült gépjárműveket.  

A néphadsereg újjászervezése során az üzem termelő munkája a HM Páncélos és 
Gépjármű Parancsnokság irányítása alatt maradt. 1957-től – 1971-ig az üzem a Ma-
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gyar Néphadsereg Páncélos és Gépjárműjavító Üzem nevet viselte, változatlanul 
megtartva a korábbi „MN 5438 Budapest” nyílt megnevezést.85 

 Az eszköz- és anyagellátást végző másik szervezet is átalakult. 1957 tavaszán az 
intézet megnevezése Magyar Néphadsereg Központi Páncélos és Gépjármű Anyag-
raktár (MN 9595) lett.  

Döntő változás következett be 1970-ben a harckocsik, harckocsialvázra szerelt 
egyéb technikai eszközök és különleges – főként a polgári életben nem lévő – gép-
járművek javításában. Évtizedek óta húzódott és visszatérő probléma volt a páncé-
los-, majd páncélos és gépjármű javító üzem (Csángó utca) kitelepítése. Városren-
dezési okok sürgetésére is, 1970. április 1-ével, az akkor már Vörös Csillag Traktor-
gyár gyáregységeként működő Gödöllői Gépgyárat Minisztertanácsi határozat alap-
ján a Vörös Csillagtól leválasztották és egyesítették a Magyar Néphadsereg Központi 
Páncélos és Gépjármű Javító Üzemmel. Ezzel létrejött a Magyar Néphadsereg had-
rendjében, katonai vezetés alatt a Magyar Néphadsereg Gödöllői Gépgyára.86  

A gépgyár alapító határozata a szervezet feladatai között, a javítási feladatok mel-
lett, meghatározta az alkatrészgyártási feladatokat is. Így a gyár az alkatrészellátás-
ba is bekapcsolódott.87 

1983 augusztusában megalakult az MN Páncélos és Gépjármű-technikai Ellátó 
Központ, amelynek kezdetben a Magyar Néphadsereg, később a Magyar Honvédség 
páncélos- és gépjármű-technikai eszközökkel és fenntartási anyagokkal történő ellá-
tása volt a feladata. 

1999 nyarán parancsnokváltás történt az ellátó központnál. Az addigi parancsnok, 
Vida László mérnök ezredes nyugállományba vonult, utóda Bíró János mérnök ezre-
des lett.88   
 

3.3. Repülőműszaki ellátó szervezetek fejlődése 

A repülőműszaki ellátó szervezetek egészen az anyagi-technikai integrációig a lé-
gierő alárendeltségében teljesítették feladatukat. A szervezetek két részre oszthatók, 
javító szervezetek és anyagellátó szervezetek. Mindegyik csoport kapcsolódik az MH 
LEK-hez. 

Az MH LégijárműJavítóüzem jogelődje 1950-ben alakult meg az MN 25. Honi Va-
dászrepülő Hadosztály szervezeti alárendeltségében Szentkirályszabadján. Neve 
tábori repülőgép-javító műhely volt. A katonai szervezet 1951-ben települt át Kecs-
kemétre.89 
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Az 1951-ben Kecskemétre telepített Tábori Repülőgép-javító Műhely (TÁRM-4) 
parancsnoka Zeller József főhadnagy volt. A TÁRM-4 feladata a különböző típusú 
repülőgépek kisebb sérüléseinek javítása és a megelőző karbantartás (festés, vász-
nazás) elvégzése volt. A javítóműhelyt 1952 novemberében Taszárra helyezték.90 

Az alakulat 1960 novemberében az Országos Légvédelmi Parancsnokság közvet-
len alárendeltségébe került. 1961. augusztus 16-án Taszárról a kecskeméti repülő-
térre telepítették át az OLP – TÁRM – 4 (MN 8005) alakulat teljes személyi állomá-
nyát, technikai felszerelését, szerszámgépekkel és műhelygépkocsikkal együtt. 
1966-ban a Központi Repülőgépjavító Üzem nevet kapta. Fedőszáma, illetve postafi-
ókszáma: MN 6547 volt.91 

Az MN Központi Repülőgépjavító Üzem (előtte TÁRM-4) parancsnokai voltak 1960 
– 1997 között:  

Egervári Ferenc mérnök alezredes:  1960. 11. 15. - 
Horváth Béla mérnök alezredes:   1979. 07. 15. - 
Egri Károly mérnök ezredes:   1984. 09. 01. - 
Avramutz Tivadar mérnök alezredes, mb.: 1997. 10. 01. -. 

A Magyar Honvédség átszervezése alaposan érintette a kecskeméti repülőtéren 
települt Központi Repülőgépjavító Üzemet is. 1997. február 28-al megszüntették, s 
helyette – átszervezés után – létrehozták Kecskeméten a Központi Légijármű Javító-
üzemet – kisebb létszámmal, mely megváltoztatta az állomány- és rendfokozati ará-
nyokat.92 

Az üzem neve 1997. április 01-el MN Légijármű Javítóüzemre változott, parancs-
noka 1998. szeptember 15-től Tóth Sándor mérnök ezredes lett.93 

Az MN Légijármű Javítóüzem 2000-ben megszűnt, mint önálló szervezet, és az 
MH Haditechnikai Ellátó Központ Repülőgépjavító Bázis megnevezéssel a megala-
kult Ellátó Központ részévé vált. Önállóságát és eredeti megnevezését 2001. június. 
15-én kapta vissza.94  

Az anyagellátással foglalkozó ágazat működését, az 1944 decemberétől 1948 
nyaráig terjedő időszakban a régi hadseregből megmaradt Repülő Anyagraktár 
fennmaradását a HM/2500/ELN-I-1945 számú rendelettel engedélyezték. Az anyag-
raktár személyi gyűjtőállomásként működött, és hozzájárult a repülőszakemberek 
felkutatásához és megfelelő helyre irányításához. A repülőanyagok felkutatásával, 
gyűjtésével, nyilvántartásával, rendszerezésével és állagmegóvásával hozzájárult az 
anyagi-technikai bázis megteremtéséhez.95 Az igazi szakmai tevékenység 1948. 
március 16-án kezdődött, ekkor alakult meg a mátyásföldi repülőtéren a Repülő 
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Szertár96, teljes nevén a „Repülőgép javító műhely és szertár” a Repülőcsapatok Pa-
rancsnoksága alárendeltségében. Feladata a repülőcsapatok anyagainak tárolása, a 
javítási munkák elvégzése és csapatok anyagokkal való ellátása volt. 

Az intézet két részből állt: a javító műhelyből, amelynek parancsnoka Kenéz Endre 
őrnagy volt és a szertárból, amelynek parancsnoka Dajka Miklós őrnagy volt. A szer-
tárnak egy tároló helyisége volt, itt tárolták az összes repülőanyagot.97  

A mátyásföldi repülőtéren elhelyezett csapatokat 1948 nyarán megszemlélte Ve-
res Péter honvédelmi miniszter; a szertárt is meglátogatta és elbeszélgetett a kato-
nákkal.98 

Az intézet Honvéd Repülő Szertár megnevezéssel, a „KLAPKA” szervezéssel a 
HM 8000/Eln. HVK.5/a-49. számú rendelettel, került a hadrendbe. 

Szervezete: 

- Parancsnokság; 
- Műszaki hivatal; 
- Átvételi osztály; 
- Raktár alosztály; 
- Szállító alosztály; 
- Ellátó szakasz; 
- „T” – ügyvitel. 

Létszáma kb. 100 fő volt.99 

A szertár parancsnoka 1949 májusában Zsolnai Dénes szds. lett. 1950 májusában 
a szervezet két részre vált. A javítóműhely Székesfehérvárra települt és Repülőgép 
Javító Nemzeti Vállalatként működött tovább. A Mátyásföldön maradt részleg a Re-
pülő Szertár elnevezést kapta, MN 5435 fedőszámmal. A légierő fejlődött, és ennek 
megfelelően nőtt a szertár szerepe is. Napirendre került a Szovjetunióból beérkező 
repülőtechnika átvétele. A szertár új szervezetre tért át, megalakultak a tároló osztá-
lyok. Az 1950/1951-es kiképzési év elején a szervezet megnevezése Központi Repü-
lő Műszaki Anyagraktár lett. Az intézet parancsnokává Szabó András szds-t nevez-
ték ki. 100 

1953-ban, a tárolási feltételek javítása érdekében, az ejtőernyő-szakanyagot át-
szállították a Székesfehérvár melletti Tácra, az ejtőernyőraktárba. 1956 nyarán az 
intézet parancsot kapott a Székesfehérvárra történő áttelepülésre. Az áttelepülést 
megkezdték, az anyagi készletek mintegy 70%-át megmozgatták. A szállítás és az 
56-os forradalom eseményei jelentős károkat okoztak az anyagokban. A forradalom 
leverése után az áttelepítési parancsot visszavonták, az anyagokat visszaszállították 
eredeti helyükre. 1957. április 11-én a HM 0188. számú parancsával Vági Andor 
ezds. lett az intézet parancsnoka.101 
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1961-ben az alakulat különleges repülőgépműhely részlege áttelepült a Kinizsi lak-
tanyába.  

1958 óta folyt az inkurrens anyagok átadása a népgazdaság részére. 1961 júliusá-
ig kb. 640 vagon anyagot adtak át. Átadásra kerültek: vas- és kohászati anyagok, 
szerszámgépek, szerszámok és fogyóanyagok, mezőgazdasági gépek, aggregáto-
rok, légsűrítők, különböző ellenőrző berendezések és műszerek, vegyi-anyagok és 
laboratóriumi berendezések, fotócikkek, repülőruházati felszerelések, repülőgép- és 
motoralkatrészek, fényszóró- berendezések, ejtőernyők stb. 

Parancsnokváltás is történt 1961-ben, az új parancsnok Ángyás László alezredes 
lett.102 

Az anyagellátás javítása érdekében minden tároló részlegnél bevezették a kész-
letgazdálkodást, meghatározták a minimum és maximum készleteket.103 

1964-ben két elemmel bővült a szervezet. Megalakult a Honi tüzér technikai rész-
leg és a Központi RT anyagraktár. Ugyanakkor az alakulattól elhelyezték Budaörsre 
a FRISZ raktárt.104 

1965-ben összevonásra került a Szállító szakasz és az őrszázad, majd 1966-ban, 
ennek bázisán megalakult a 3. önálló gépkocsi szállító zászlóalj. Az alakulat új meg-
nevezést kapott, OLP Szertár lett.105  Az új alakulat a szertárnál települt, mint utalt 
alakulat. Megkezdődött a felkészülés az Isaszegre való áttelepüléshez. A feladat 
megkezdésének időpontja 1967. január 1. volt.106 

Az OLP Szertár feladatait az alábbiak szerint látta el: 

- a repülőanyagokat és a különleges kiszolgáló berendezéseket az importból 
és a kereskedelemből közvetlenül átvette; 

- az RT, honi légvédelmi tüzér- és gépjárműanyagokat a felsőbb ellátó szer-
vektől kapta; 

- az alárendelt csapatok ellátását, a különleges gépesített berendezések javí-
tását az OLP technikai szolgálat tervei és intézkedései alapján végezte; 

- mindhárom fegyvernem utánpótlását képező anyagokat tárolta, kezelte és 
megőrzésükről gondoskodott. 

Az OLP Szertárnak az alábbi szervezete volt: 
- parancsnokság; 
- „T” ügyviteli szerv; 
- szállítószakasz; 
- őrszázad; 
- tűzoltó raj; 
- pénzügyi szolgálat; 
- gazdasági osztály; 
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- műszaki átvevő- és tároló-osztály; 
- sárkány tartalékalkatrész-tároló részleg; 
- repülő különleges anyagtárolási részleg; 
- repülő rádió és rt. anyagtárolási részleg; 
- kohászati anyag, szerszámgép, szerszám és fogyóanyag tárolási részleg; 
- vegyi, fényképész, festék és időjárásjelző anyagtárolási részleg; 
- repülő földi anyagtárolási részleg; 
- repülőfegyver tárolási részleg; 
- honi légvédelmi tüzértechnikai tárolási részleg; 
- rádiótechnikai és Vozduh tárolási raktár; 
- különleges gépkocsi és gépjármű berendezéseket javító műhely; 
- fegyverbarnító részleg. 

Az OLP Szertár létszáma: 
- tiszt 25 fő; 
- tiszthelyettes 26 fő; 
- legénység 124 fő; 
- polgári alkalmazott 138 fő.107 

Az alakulat az új települési helyre január 10. és február 25. között esemény nélkül 
átköltözött. Áttelepülésre került a repülő tároló osztály, gazdasági osztály és az őr-
század teljes felszereléssel, a tárolt anyagokkal együtt. Ideiglenesen a régi települési 
helyen maradt a különleges javítóműhely, a hajtómű-anyagtároló részleg és a gép-
kocsi szállító zászlóalj. Az áttelepülés után az alakulat MN száma 1678-ra változott. 
A HM Beruházási Csoportfőnökséghez tartozó ÉKV május hónapban megkezdte az 
új tároló helyiségek, elhelyezési körletek és egyéb objektumok építését. 

1968-ban az alakulat parancsnokát betegség miatt nyugállományba helyezték, az 
új parancsnok Solymossy Miklós alezredes lett.108  

1969-ben ismét parancsnokváltás történt nyugdíjazás miatt, az új parancsnok 
Bertus László alezredes lett. Az új tároló helyiségek és elhelyezési körletek felépülé-
sével a még hiányzó alegységek is áttelepültek, befejeződött a helyőrségváltás.109 

Az 1970-ben kialakított belső átszervezés tapasztalatai alapján – 1971-ben – 
szervezeti változások történtek. Megalakult az Ellátó és Központi Számviteli Szolgá-
lat két osztállyal és a Tároló Szolgálat öt osztállyal. A különleges javítóműhely Külön-
leges Gépjármű és Különleges Berendezést Javító Szolgálattá alakult. 1972-ben is 
folytatódott a szervezeti korszerűsítés, megalakult a Javításra váró Repülőanyag Tá-
roló osztály. Az alakulat új megnevezése MN Központi Repülő Anyag Raktár lett.110  

A következő évben újabb változások történtek: a Különleges Gépjármű és Külön-
leges Berendezést Javító Szolgálat teljes állománnyal a 3. önálló Gépkocsi Szállító 
Zászlóaljhoz, az RT. és Vozduh anyagtároló osztály pedig az 1. Honi Légvédelmi 
Hadsereg Komendáns Zászlóalj alárendeltségébe került.111 
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A 70-es években az alakulat több gyakorlaton vett részt, leggyakrabban Gánton 
települt részlege tábori raktárként működött.112 

Az 1978 – 79-ben végrehajtott építkezések jelentősen javították a munka- és élet-
körülményeket: 

- elkészült a kétnemű öltöző-fürdő épület a technikai területen; 

- átadásra került a helikopter-leszállóhely, ami lehetővé tette az anyagok légi 
úton történő szállítását; 

- elkészült az új tűzoltó épület és kiépült a tűz- és füstjelző rendszer; 

- az elavult kazánokat modern, olajégős kazánokra cserélték, megkezdődött 
a fűtési rendszer felújítása.113  

1984. szeptember 1-én a szervezet ellátó központtá alakult, új megnevezése MN 
Repülő Anyag Ellátó Központ lett, amelynek szervezete minőségében megújult, fele-
lősségi köre és feladatai megnövekedtek - a repülőgépek, helikopterek és hajtómű-
vek kivételével - a teljes repülő anyaggazdálkodási körrel. Ebben az évben nevezték 
ki parancsnoknak Karai István mk. alezredest.114 

1989-ben a Bakony-III szervezési feladat kapcsán 63 fővel csökkent az alakulat 
létszáma.115 

A rendszerváltás után a hadseregben végbement változásokkal 1990-ben az ala-
kulat „Asbóth Oszkár Repülőanyag Ellátó Központ” nevet vette fel. 1990. április 1-én 
Hegedüs Ferenc mk. alezredes lett a parancsnok.116 December 1-vel az ellátó köz-
pont az MH Anyagi – Technikai Főcsoportfőnökség alárendeltségébe került,117 köz-
vetlen szolgálati és szakmai elöljáró továbbra is az MH Repülőműszaki Szolgálatfő-
nök maradt. 

1993-ban az alakulat részt vett a volt NDK szakanyagainak kiválogatásában, átvé-
telében és laktanyába történő szállításában.118  

1997-ben 173 főről 125 főre csökkent a létszám. Megszűnt a sorállomány, az őr-
zés-védelmet vásárolt polgári őrség vette át.119 

 
 

(folytatás a következő számban) 
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