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ANGYALFÖLD LAKTANYÁINAK TÖRTÉNETE, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LOGISZTIKAI 

VONATKOZÁSOKRA 

Absztrakt 
Összeállításunkban bemutatjuk a kerület laktanyáinak több mint egy 
évszázadra visszatekintő történetét. Működött itt élelmezési raktár, 
kórház, sütöde, mosoda és ágyraktár, fogatolt tüzérlaktanya, illetve 
fogatolt vonat (szekerész) laktanya, csomagolóanyag-raktár, Állat-
egészségügyi Raktár illetve laboratórium, Budapesti Honvéd Hadbiz-
tosi Akadémia, továbbá Gazdasági, Közigazgatási Tanfolyam is. A 
területen ilyen módon jelentős hagyományai vannak a hadtáp-, majd 
logisztikai feladatkörű katonai szervezeteknek helyet adó laktanyák-
nak. 

Kulcsszavak: infrastruktúra-történet, laktanya, raktár, szekerészet, 
élelmezés, javítószolgálat, Állategészségügyi Raktár, Hadbiztosi Aka-
démia, csomagolóanyag-raktár 

Bevezetés 

A XIII. kerület, mint Budapest egyik közigazgatási egysége, földraj-
zi elhelyezkedését illetően a Pesti-síkságon található. Ez a terület a 
törökök kiűzését követően népesült be a városfallal körülvett Pest 
várfalon kívüli terjeszkedésével, a várost körülvevő mezőgazdasági 
terület lassú benépesülésével. 

A Pesti-síkságot a Dunakanyarból kiérkező, lassuló sebességű 
Duna hordaléka építette föl. Csak fokozatos vándorlással került a 
Duna a mai medrébe. Mikoviny Sámuel 1737-es térképén még jól 
látszanak az egykori Duna-medrek. Megfigyelhető a széles főág, 
mely ekkoriban Lágymányosnál több mint egy kilométer széles volt. 
Létezik a Margit-sziget, az Óbudai(Hajógyári)–sziget két részben, a 
Népsziget, a Palotai-sziget és az 1775-ös árvíz által elpusztított kis 
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Fürdő-sziget. A Rákos-patak szabályos torkolati íve is egykori Duna-
medret sejtet.  

Pestnek a törököktől való visszafoglalásakor még létezett a Nagy-
árok, melyet a Pesti várfal előtt húzódó várárokként használtak. Eb-
ben az árokban a Duna vize folyt, mely védelmet nyújtott Pest város-
ának. Az 1700-as években fokozatosan feltöltött árok körülbelüli 
nyomvonalán halad ma a Kiskörút.  

Kelet felé haladva a pesti síkságon, következik a Rákos-árok, mely 
az újkorban már erősen feltöltődött állapotban volt, csak a legna-
gyobb árvizek öblítették át a medrét. 1740-ig Pest város esővíz-
levezetőjeként és szennyvízcsatornájaként funkcionált. Ebbe az 
árokba hordta a szemetet a lakosság, komoly fertőzésveszélyt okoz-
va ezzel. 

 
1. ábra. A városfallal körülvett Pest és Buda a 18. században, 
a pesti területet körülölelő Rákos-árokkal és Rákos-patakkal 

Mivel a várfalak közé szorított Pest idővel szűknek bizonyult, a la-
kosság a várfalakon kívül is letelepedett, fokozatosan belakva, be-
építve a mezőgazdasági területeket. A majorságok helyét átvették a 
lakóépületek. Szükségessé vált 1740-re a bűzlő, mocsaras Rákos-
árok feltöltése.2  

                                                           
2  http://www.bpcsatornazas.hu/tortenet.htm 
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1. Katonai objektumok Rákoson a 18. században; a Lő-
portárdűlő kialakulása 

Pest-Budán a 18-19. században számos kaszárnya, illetve fonto-
sabb katonai épület volt, de Pesten, pontosabban Rákoson egy lo-
vassági kaszárnyát, egy szekerész laktanyát és Vác határában 
(így nevezték ebben az időben az alábbi vázlaton szereplő területet) 
néhány tüzérségi raktárt említ a korabeli kaszárnyajegyzék.3  

A Lőportárdűlő – egy 1887-es katonai térképvázlat szerint – egy 
tüzéralakulatnak és számos katonai (tüzérségi, valamint élelme-
zési) raktárnak adott helyet. 

 
2. ábra. Tüzérezred és tüzérségi, valamint élelmezési raktárak a váci 

határban, Budapesten4 

A vázlat piros színnel jelzi a működő katonai létesítményeket, és 
feltünteti a környező, mezőgazdasági művelés alatt álló, felparcellá-
zott területeket, az úthálózat kiépítetlenségét. A Lehel út egy töltésen 
futó földútként (kocsiútként) szerepel, amely az akkor még nem léte-
                                                           
3  Dr. Bonhardt Attila: Helyőrség 2., Kézirat, HM HIM, 2013. 
4  Forrás: BFL 
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ző Aréna útig futott. Folytatásaként a német megnevezés ökörhajtó 
útnak nevezi a tovább haladó földutat. Ez a terület ebben az időben a 
város pereme volt, ahol a felsorolt alakulat és raktárak helyfoglalásán 
túl, a pesti laktanyák gyakorlóterei, lovagló- és kocsihajtó pályái 
is - a lakosság zavarása nélkül - jó megfértek. A 19. század végén 
végrehajtott nagyarányú laktanyaépítések során ezen a területen je-
lentős, élelmezési funkciókat ellátó és egyéb kiszolgáló tevékenység-
re szakosodott katonai szervezetek (Élelmezési raktár, Tábori sü-
töde, cs. és k. 16. sz. helyőrségi kórház) is helyet kaptak. 

 
3. ábra. 1887-es vázlat a váci határ katonai létesítményeiről5  

                                                           
5  Forrás: BFL 
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Az 1887-es elhelyezési vázlat egy tüzérlaktanyát, tüzérségi, 
élelmezési és felszerelési raktárakat, valamint egy tábori 
pékséget is feltüntet már. 

A Rákos-patak és a Rákos-árok közti terület, amely jelentős rész-
ben fedi az 1938-ban XIII. kerületként egy közigazgatási egységbe 
szervezett városrészt, a fenti földrajzi, vízrajzi adottságok miatt csak 
követni tudta Pest egyéb - városfalon kívüli - területének fejlődését. A 
Rákos-árok feltöltése, a Rákos-patak szabályozása nyitott teret a 19. 
század végi parcellázások és úthálózat-fejlesztések előtt.  

A XIII. kerület a főváros pesti oldalán, Angyalföld, Újlipótváros, Vi-
zafogó városrészeket, a Margit-szigetet és a Népsziget déli részét 
magába foglaló közigazgatási egység. A kerület történelmi városré-
szei: Angyalföld, Erdőtelkek, Felsőbikarét, Kikötő-dűlő, Lőportárdűlő, 
Újlipótváros, Vizafogó, Margit-sziget, Népsziget, Magdolnaváros. 

E városrészek közül a Lőportárdűlő területén (Dózsa György út-
Szabolcs utca-Róbert Károly körút-Váci út által bezárt négyszög) je-
lentős katonai létesítmények épültek 1887 - 1899 között, amelyek – 
később fokozatosan korszerűsödve, átépülve, új beruházásokkal kie-
gészülve, számos esetben funkciót váltva a több mint száz év során – 
elemeikben ma is léteznek. 

A Lőportáldűlőn történő 19. század végi laktanya-beruházásoknak 
is feltétele volt a mocsaras területek lecsapolása, az ismétlődő árvi-
zek kiiktatása. A Rákos-árok feltöltése és a Rákos-patak szabályozá-
sa következtében ezek a feltételek megteremtődtek, amely utat nyitott 
egy intenzív területfejlesztés előtt. Az 1870-es évektől kezdődően 
meginduló iparosodással, út- és hídépítésekkel, a Váci út, Aréna (Dó-
zsa György) út, Hungária út (Róbert Károly körút) megnyitásával, a 
Margit híd felépülésével, és a még meglévő nagy alapterületű telkek, 
a rákosi gyakorlóterek, kocsipályák elérhetőségével ideális feltételek 
teremtődtek a katonaság idetelepítéséhez, a laktanyaélethez. Ebben 
az időben épült a Vilmos főherceg, az Albrecht főherceg és a cs. 
és k. Vonat (Szekerész) laktanya, a Tábori sütöde, az Élelmezési 
raktár, a Gőzmosoda, a 16. számú cs. és k. Helyőrségi kórház. 

A területfejlesztésen és az iparosításon túl még egy fontos körül-
mény mozgatta a 19. század végén megindult nagyarányú katonai 
építkezéseket a fővárosban és a Lőportárdűlőben egyaránt. 1868-ban 
elfogadásra került az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erőiről, a 
véderőről szóló 1868 évi XV. számú, a honvédségről szóló XVI. és a 
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népfelkelésről szóló XVII. számú törvény. E törvények nyitottak utat a 
császári és királyi haderő fejlesztése mellett a magyar királyi honvéd-
ség felállításának is. A haderőfejlesztés szükségszerűen vetette fel 
új, korszerű laktanyák építésének szükségességét. A fővárosban 
épülő laktanyák építésének tervei összehangolásra kerülhettek az 
ugyancsak ebben az időben alakuló városrendezési tervekkel. A bel-
városi szűkös, nedves, a városi életet zavaró laktanyák városon kívül-
re telepítése telekcserékkel, az értékes belvárosi telkek megváltásá-
val, pénzügyi támogatással megoldhatóvá vált. Az új laktanyák meg-
építésére a főváros peremén, köztük a Lőportárdűlőben nyílt lehető-
ség.   

A Lőportáldűlő laktanyái, katonai intézményei az akkor kialakuló 
külső Hungária út, majd Aréna út mentén épültek fel a császári és 
királyi haderő érdekében, mintegy kettő évtizeddel az említett törvény 
megjelenését követően. A 19. század végén a fővárosban állomáso-
zó alakulatok, intézmények laktanyái között említi már egy korabeli 
laktanyajegyzék6 a Lőportárdűlő császári és királyi haderő laktanyáit: 

- a 44. gyalogezred laktanyáját, az Albrecht főherceg lakta-
nyát, 

- a 10. tábori ágyús ezred laktanyáját, a Vilmos főherceg 
laktanyát, 

- a Hungária úti 16. számú cs. és k. Helyőrségi kórházat,   
- az Élelmiszer raktár és központi ágyraktár helyeként a Lehel 

úti bázist. 

De ebben az időben épült kettő vonat osztály (szekerész egység) 
elhelyezésére a Vonat (Szekerészeti) laktanya, valamint a fent fel-
sorolt laktanyák és kórház érdekében, a katonai öltözetek, ágyruhá-
zat tisztításának megoldására a Gőzmosoda. 

Az épületek (beruházás) terveit a katonai közigazgatás alá tartozó 
császári és király Hadmérnökkari Igazgatóság hivatala készítette a 
19. század végi korszerű laktanyaépítési elveknek megfelelően, pavi-
lonrendszerben. A nagy szabad területen szabályos kiosztásban tég-
lalap alapú épületek szolgálták a különböző, térben elkülönített funk-
ciókat. Ezek az épületek a századvégi középületeket jellemző vakolat 
nélküli, általában kettő vagy háromszintes épületek voltak, díszítés 
nélküli homlokzattal. A legegyszerűbb építészeti kialakítás jellemezte 
                                                           
6  Helgert Imre: A Budapesti Helyőrség Parancsnoksága 1848-1999. Zrínyi Kiadó 

Bp. 2001. 65. o. 
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őket. Az állomány elhelyezését szolgáló körleteken (tiszti, altiszti, le-
génységi épületeken) túl törzsépület, fogda, fegyvertár, istálló, ko-
vácsműhely, lovarda, gyakorló (alakuló)tér, lóúsztató, trágyagödör is 
helyet kapott.  

A nagy laktanyák mellett kisebb laktanyák, katonai intézmények is 
épültek, melyek kiszolgáló, oktatási, igazgatási céllal létesültek. A 
katonaság élelmiszer-ellátását, ruha-, ágy-, fegyver- és lőszerigényét 
biztosító nagyobb központi raktárakat általában a nagy laktanyák 
szomszédságában helyezték el. 

Budapest helyőrségben ebben az időben összesen tizennyolc lak-
tanya működött, és így a Lőportárdűlő (a XIII. kerület) laktanyai léte-
sítmények tekintetében nyugodtan nevezhető felülreprezentáltnak. 

2. A Vilmos főherceg laktanya 

A Tüzér, Fóti, Klapka utcák és a Róbert Károly körút által bezárt te-
rületen épült. A laktanya névadója Habsburg–Tescheni Vilmos Fe-
renc Károly főherceg (Bécs, 1827. április 21. – † Weikersdorf, 1894. 
július 29.), osztrák főherceg, altábornagy, 1864-től a császári-királyi 
tüzérség főfelügyelője, 1863–1894 között a Német Lovagrend 57. 
nagymestere.7  

A budapesti Vilmos főherceg laktanya funkcionálisan tüzérlaktanyá-
nak épült a kiegyezés környékén. Az 1887-es, fentebb már bemuta-
tott, a váci határban található katonai létesítményeket tartalmazó 
helyszínrajzon már szerepel a tüzérezred laktanyája, amely az idők 
folyamán szűknek bizonyult, fejlesztésre, korszerűsítésre szorult. 
1894-ben a cs. és k. Hadmérnökkari Igazgatóság a laktanya bővíté-
sére vonatkozó folyamodványt, illetve terveket nyújtott be a Székes-
főváros Közmunkák Tanácsához. Az 1887-es és az 1894-ben kelet-
kezett helyszínrajzok összehasonlítása, valamint a tervrajzok áttekin-
tése alapján tudható, hogy a bővítésre vonatkozó tervek a kettő 
törzsépület (parancsnoksági épületek), egy új legénységi épület, istál-
lók, kocsiszínek, fedett lovardák építésére vonatkoztak. Az építés, a 
tervrajzok jóváhagyását követően haladéktalanul megindult. 

                                                           
7  Bécs II. kerületében (Leopoldstadt), a Vorgartenstrassén is épült 1894–1896 

között egy tüzérségi laktanya (Erzherzog-Wilhelm-Kaserne) mely szintén a fő-
herceg nevét viselte, 2005-ös lebontásáig. 
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4. ábra. A budapesti Vilmos főherceg laktanya környéke 

Az épülő (bővülő) laktanya több mint harminc épületből álló épület-
együttese nagy területet igényelt, amely a legénységi, altiszti és tiszti 
állomány elhelyezését, az állomány kiképzését, gyakorlatoztatását, 
az eszközök (fegyverek) elhelyezését biztosító épületeket, a lovak 
istállóit, kovácsműhelyt, fürdőépületet, raktárépületet, sőt, fogdát is 
magába foglalt. 

A laktanya építése (bővítése) egy év alatt befejeződött, a lakhatási 
engedélyt 1895. augusztus 11-én Budapest Székesfőváros Tanácsa 
kiadta. A laktanya épületeinek tervdokumentációi - amelyek a mai 
napig fennmaradtak - igényes tervezői, funkcionáló épületelemei pe-
dig precíz kivitelezői munkáról tanúskodnak.  

A megmaradt épületek (a tiszti, a két parancsnoksági, a két le-
génységi épület, a raktár és konyha épülete, a fogdaépület és a két 
lovardaépület) a felújítások során elvesztették régi patinájukat, dísze-
iket, sőt mai állapotukban felújításra szorulnának. Különösen igaz ez 
a volt fogdaépületre, a volt raktár és konyha épületére.  
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5. ábra. A Vilmos főherceg tüzérségi laktanya helyszínrajza8  

1 tiszti szállás   20-21 kocsiszín 
2-3 törzsépület   22 fogda 
4-5 legénységi körlet  23-24 kovácsműhely 
6-13 istálló    25 kantin 
14 legénységi körlet  26 élelmiszerraktár 
15-16 nyitott lovarda  27-28 tornatér 
17-18 fedett lovarda  29 betegló istálló 
19 lóúsztató és úszómedence 30 tiszth. szállás 

Az alábbi, korabeli tervrajzokon jól látható az egyes laktanyaépüle-
tek igényes homlokzati kialakítása. 

                                                           
8  forrás: BFL 
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6. ábra. A tiszti épület Róbert Károly körútra néző homlokzati részle-

te9 

 
7. ábra. Fedett lovarda homlokzata a Tüzér utca felől10 

A laktanyát első alkalommal, funkciójának megfelelően, a császári 
és királyi 10. tábori ágyús ezred vette birtokba. (Az ezred az 1885-
ben az 5. tábori tüzérezredből alakult 7. önálló üteg ezreddé fejlesz-
                                                           
9  Forrás: BFL 
10  Forrás: BFL 
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tése során, 1894-ben létrehozott 10. hadosztály tüzérezredéből ala-
kult át 10. tábori ágyús ezreddé 1908-ban. Kiegészítési területe: Pest-
Pilis-Solt-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Bodrog, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyék).11 

 
8. ábra. A katonai törzs (parancsnokság) egyik épülete12 

                                                           
11  vitéz Péczely László: A magyar tüzér, II. rész 
12  Forrás: BFL 
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Az ezred történetéről tudható, hogy – változó alárendeltségekben – 
végigharcolta az első világháborút. Részt vett a különböző hadszínte-
reken folytatott harcokban (az 1914. augusztus14-i beosztás szerint a 
31. tüzérdandár, 31. gyaloghadosztály, 4. hadtest, 2. hadsereg köte-
lékében, a déli hadszíntéren kezdte meg a háborút). Az ezred alapve-
tő fegyverzete az Osztrák-Magyar Monarchiában (OMM) és a Magyar 
Honvédségben egyaránt rendszeresített, hatos fogattal vontatott 5-8 
M 8 cm-es tábori ágyú volt. 

A laktanya épületeinek utcafronti homlokzata a laktanya 1958. évi 
átépítéséig megőrizte eredeti formáját. A laktanyai épületeken jelen-
tősebb korszerűsítési munkákat, fejlesztéseket első alkalommal az 
1930-as években kellett végezni, amikor a fogatolt tüzérséget váltó 
gépvontatás megjelenése és egy légvédelmi tüzéralakulat laktanyába 
települése ezt szükségessé tette. 

A laktanya történetéről tudható, hogy az I. világháború, majd a mo-
narchia felbomlása, az első köztársaság, majd a Magyar Tanácsköz-
társaság alatt is tüzéralakulatok használták a Vilmos főherceg lakta-
nyát. 

A laktanya elnevezése - története során - több alakalommal válto-
zott az egymást váltó politikai kurzusok alatt. A Magyar Tanácsköz-
társaság idején Pogány József hadügyi népbiztos 1919. március 27-
én elrendelte, hogy a laktanyáknak új nevet kell adni. A Vilmos főher-
ceg laktanya új elnevezése Engels laktanya lett. A laktanyában em-
léktáblát kellett elhelyezni az új név viselőjének méltatásával. A név-
adást ünnepséggel kellett emlékezetessé tenni. 1918 végén, 1919 
első felében jelentős feladatot adott a polgári és katonai hatóságok-
nak egyaránt a frontról visszatérő katonák fogadása, leszerelése és a 
fővárosból történő mielőbbi, lehetőleg szervezett továbbindítása. 

A Vilmos főherceg (Engels) laktanyából 1919 áprilisában szerelték 
le a következő alakulatokat13:  

- az 5/38. székely tüzérüteget, 
- a volt 69. honvéd tábori tüzérezredet, 
- a volt vasutasezredet, 
- a volt 69. honvéd gyalogezredet. 

                                                           
13  Dr. Bondhardt Attila: Helyőrség 2., Kézirat, HM HIM 2013. 
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A leszerelt alakulatok távozásával, illetve azzal párhuzamosan fel-
állításra került a laktanyában a vörös vasas pótüteg.  

 

9. ábra. Ifjú munkások az Engels laktanyában, háttérben egy löveg-
cső 14 

A Vilmos főherceg (Engels) laktanya történeténél fontos megemlí-
teni az 1919. június 24-i ellenforradalmi felkelésben játszott szerepét. 
A felkelést az országos méretekben szervezkedő ellenforradalmárok 
tíz nappal korábbra, és az egész országra kiterjedő általános felke-
lésként tervezték. A „vörös kémszolgálat” azonban tudomást szerzett 
az előkészületekről, és a vezetőket, élükön báró Perényi Zsigmond-
dal június 9-én letartóztatták.  

Az általános felkelést szervező, fel nem fedezett csoportok azon-
ban még tovább reménykedtek. A mozgalom lelke Lemberkovics Je-
nő százados, a hadügyi népbiztosság tanügyi osztályának vezetője 
volt, aki a felkelés központjává a Ludovika Akadémiát tette, s aki 15–

                                                           
14  Forrás: XIII. ker. Helytörténeti múzeum 
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20 ezerre (túl)becsülte a 24-én mozgósíthatók számát. Az ellenforra-
dalom vezetősége a Ludovika mellett különösen a Vilmos főherceg 
laktanya (akkor Engels laktanya) tüzértisztjeire, valamint az Óbudán 
tartózkodó „Maros” monitorra, valamint a „Csaba” és „Pozsony” őrna-
szádok tisztikarára számított. 

A tervek szerint az Engels laktanya délután három órakor leadott 
húsz ágyúlövése lett volna a jeladás a felkelés megkezdésére. A Lu-
dovika 27 tisztje és 257 akadémistája azonban hiába várta a lövése-
ket. A harcot végül négy órakor mégis megindították. Lefegyverezték 
a kapu előtt álló vörösőrséget, megszállták a főépületet és a kapukat, 
egy különítményük pedig kb. 15 perc alatt elfoglalta a József telefon-
központot. Megjelentek a Dunai Flottilla nemzeti színű zászlós moni-
torai, és három lövést adtak le a „szovjetház”-nak keresztelt Hungária 
Szálló épületére. A zendülés ellen gyorsan mozgósították a vörös 
hadsereget és a vörösőrséget. Az Engels laktanyában több tiszttár-
sával együtt elfogták, majd agyonlőtték Lemberkovics századost. Az 
ellenforradalmi lázadást mind a fővárosban, mind vidéken felszámol-
ták. 

A Tanácsköztársaság bukását követően a katonai, politikai helyzet 
konszolidálásáig, a Karhatalmi Főparancsnokság intézkedésének 
megfelelően, karhatalmi erők, csendőrcsoportok nyertek elhelyezést 
a laktanyában. 

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés katonai rendel-
kezései megszüntették az általános védkötelezettséget, és kimond-
ták, hogy a magyar haderő önkéntes jelentkezésen alapuló zsoldos 
hadsereg, amelynek rendeltetése a belső rend fenntartása és a ha-
tárőrizet ellátása. Létszámát 35 000 főben állapították meg. Megtiltot-
ták a magyar hadsereg számára a légierő felállítását, harckocsik és 
páncélos járművek beszerzését (1921. XXXIII. tc. és 119 cikkely). A 
rendelkezésre álló keretből 7 dandár létrehozására volt lehetőség. Az 
1922. január 1-től megalakuló Magyar Királyi Honvédségben felállítot-
ták az új haderő alapegységeit, a vegyesdandárokat, összesen hetet, 
köztük a Magyar Királyi 1. budapesti Honvéd Vegyesdandárt is.  

Az 1920-as évek közepétől és az 1930-as években is tüzérek nyer-
tek elhelyezést a laktanyában. Elit fegyvernemnek számított a tüzér-
ség. A tüzéreket nagy tisztelet övezte a városban és szakmai körök-
ben, melyet a társadalmi kapcsolatok ápolásával öregbített is a veze-
tés és a tisztikar. Számos meghívó, kitűző, sportérem, filmhíradó ta-
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núskodik az egykori pezsgő tüzéréletről, sport és társadalmi kapcso-
latokat ápoló rendezvényről. 

A tüzérek alapvető fegyvere az 5-8M 8 cm-es lóvontatású löveg 
volt. Az Osztrák-Magyar Monarchiában (OMM) és a m. kir. Honvéd-
ségben is rendszeresített lövegfajta volt a hatos fogattal vontatott 5-8 
M 8 cm-es tábori ágyú, melyet az I. és még a II. világháborúban is 
alkalmaztak. Ez a löveg 1913-tól, a honvédtüzérség felállításától 
1945-ig volt hadrendben a Magyar Honvédségnél. 

A kor katonaszakmai, technikai színvonalának fejlődésével és a 
Magyar Királyi Honvédség szervezeti korszerűsítésével párhuzamo-
san a laktanya és a csapatélet is folyamatosan átalakult. 1937. 
szeptember 28-án, amikor a vegyesdandár állományába került a Bu-
dapesti 1. Légvédelmi Tüzér Osztály, az érkező technikai eszközök 
fogadásához szükséges fejlesztésekre került sor a Vilmos laktanyá-
ban. Gépkocsiszínt építettek, a kovácsműhelyt és az istállók egy ré-
szét átalakították, és földszintes garázsok épültek a helyükön. Ez a 
beruházás illeszkedett az 1938-as "Győri program"- ként ismert hon-
védségfejlesztési stratégiába. Sok más eleme mellett ez a fejlesztési 
elgondolás kiemelt fontosságot tulajdonított a légvédelem korszerűsí-
tésének, a páncélozott járművek, harckocsik fejlesztésének, gyártá-
sának, a motorizáció fokozásának (1938. február 27-én megszűnt a 
Népszövetség pénzügyi ellenőrzése Magyarország irányában, és így 
lehetővé vált nagyszabású fegyverkezés meghirdetése).  

A Vilmos laktanyában a tüzéregységek mellett egyéb, a tüzérség-
hez tartozó szakmai kiszolgáló szervezetek is helyet kaptak, mint 
például a m. kir. Honvédség Tüzérműszaki Szakszolgálat Átkenő Kü-
lönítménye.  

A laktanya életének bemutatásakor meg kell emlékezni a háború 
alatt és különösen a német megszálláskor felerősödött XIII. kerületi 
ellenállási mozgalomról és annak egy kiemelkedő katonaszemélyisé-
géről, Gidófalvy Lajos ezredesről15. Gidófalvy Lajos őrnagy a XIII. 
kerületi katonai parancsnokságon, mint körzeti leventeparancsnok 
szolgált. 1944 őszén megbízást kapott a XIII/1. Kiegészítő Karhatalmi 
Század megalakítására. Mint demokratikus gondolkodású és német-
ellenes érzelmű tiszt, lehetővé tette, hogy a Vilmos laktanyában levő 
alakulatánál katonaszökevények, szökött munkaszolgálatosok és 
más üldözöttek menedéket kapjanak.  
                                                           
15  Gidófalvy Lajos őrnagyot a Honvédelmi Miniszter 1991. május 10-én posztu-

musz léptette elő ezredessé (a szerkesztő megjegyzése). 
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Kapcsolatot talált az ellenállási mozgalommal, és a már 2000 főre 
duzzadt alakulat tagjaiból létrehozott ellenállási csoportokkal német- 
és nyilasellenes akciókat hajtottak végre. 1945 januárjában a letartóz-
tatás elől illegalitásba vonult. A nyilasokkal vívott tűzharcban vesztet-
te életét. Hősiességét emléktábla hirdeti a róla elnevezett lakótelepi 
utca egyik házának falán. 

 
10. ábra. A Vilmos laktanyában települő KISKA (Kisegítő Karhatalom) 
alakulat parancsnokának, Gidófalvy Lajos őrnagynak az emléktáblája 

A II. világháború után a laktanya rövid ideig üres volt, egyes épüle-
teit bérbe adta a Honvédelmi Minisztérium.16 Később légvédelmi tüzér 
egységek, parancsnokságok nyertek elhelyezést benne:17 

 51. légvédelmi tüzérosztály 1949.10.01.-1950.09.30.; 

 32. őrezred    1957. dec.-1962.08.03.; 

 38. kivonuló légvédelmi tüzérhadosztály parancsnokság 
     1950.10.01.-1957.03.31.; 

 77. honi légvédelmi tüzérezred 1950.04.20.-1957.03.31.; 

 73. honi könnyű légvédelmi tüzérezred    
     1950.11.01.-1957.03.31. 

 46. honi légvédelmi tüzérhadosztály parancsnokság  
     1950.11.01.-1957.03.31. 

                                                           
16  Melléklet a HM.25.658/elnökség 1947.sz. rendeletéhez. 
17  Dr. Bonhardt Attila: Helyőrség 2. Kézirat, HM HIM, 2013. 
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A laktanyában nyert elhelyezést a XIII. kerületi Kerületparancsnok-
ság is, mint katonai közigazgatási egység. 

A laktanya elnevezése a demokratikus hadsereg megalakulásával 
megváltozott, 1947-ben felvette a Mátyás király nevet. 

Az 1956-os forradalom fegyveres konfliktusai a XIII. kerületet ke-
vésbé érintették. A Mátyás laktanyában lévő légvédelmi tüzér pa-
rancsnokságot és az Esztergomból felrendelt harckocsiezred részeit 
érintően szükséges megemlíteni, hogy a Budapesti Pártbizottság fel-
mentésére a laktanyából küldték ki azt az öt harckocsit, amelyek vé-
gül a rossz eligazításuk miatt, tévedésből a pártházat ostromlókat 
segítették, akik hamarosan el is foglalták a pártház épületét.  

A fegyveres konfliktus felszámolására Budapestre érkező szovjet 
csapatok, más katonai objektumokkal együtt, november 6-án meg-
szállták a kerület valamennyi laktanyáját, melyet a fegyveres ellenál-
lás megszűnése után elhagytak. 

1958-ban a Mátyás laktanya átépítésre került, majd pár év múlva 
az egész laktanya egy városfejlesztési koncepció következtében 
megszűnt laktanyaként funkcionálni. A volt laktanya egyes épületei 
más funkciót kaptak, más elemei szanálásra kerültek. Az épületek 
egy részét 1962-ben - a Honvédelmi Minisztérium és a Művelődés-
ügyi Minisztérium megegyezése alapján - a Budapesti Műszaki Egye-
tem kapta meg, amelyekben kollégiumot alakítottak ki. A Budapesti 
Honvéd Sportegyesület egy épületet nőtlentiszti szállóként, a fedett 
lovardákat pedig sportlétesítményekként vette át és használ a mai 
napig. A volt laktanya területének nagyobb részén (a feleslegessé 
váló épületek szanálását követően) épült fel a Gidófalvy lakótelep.  

3. Az Albrecht főherceg laktanya 

A Lehel – Aba – Szabolcs – Aréna (Dózs Gy.) út négyszögben 
épült. A laktanya építése 1896. szeptember 17- én kezdődött, és egy 
évvel később a főváros illetékes hatósága megadta a lakhatási enge-
délyt. A laktanya névadója Albrecht Frigyes Rudolf Domokos (Habs-
burg) főherceg (1817-1895) 1837-től a császári hadsereg tagja volt. 
1843-tól Alsó-Ausztria és Salzburg katonai parancsnoka; az 1848. 
márciusi bécsi forradalom kényszerítette lemondásra. 1848-49-ben 
Itáliában harcolt, majd Magyarország polgári és katonai kormányzója 
lett (1851-1860). Az abszolutizmus híve, a liberalizmus ellenfele volt. 
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Nagybátyja, I. Ferenc József hadsereg-főparancsnokká, majd a had-
sereg főfelügyelőjévé (1869) nevezte ki. Az Osztrák-Magyar Monar-
chia egyik leggazdagabb földbirtokosa volt; béllyei és magyaróvári 
birtokain mintagazdaságot létesített.18 A laktanya a Magyar Tanács-
köztársaság ideje alatt Trockij, majd 1945 után megszűnéséig Dózsa 
György nevét viselte.  

 
11. ábra. Az Albrecht főherceg laktanya helyszínrajza19 

1. Főépület    8. Barakkszállás II. 
2. Tiszti szállás és irodaépület  9. Melléképület 
3. Törzs (parancsnoki) épület  10. Fogda 
4. Altiszti épület, szállás   11. Istálló 
5. Legénységi épület és fürdő I.  12. Szemét- és salakgyűjtő I. 
6. Legénységi épület és fürdő II.  13. Szemét- és salakgyűjtő II. 
7. Barakkszállás I. 

                                                           
18  https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg%E2%80%93Tescheni_Albert_f%C5%91herceg 
19  Forrás: BFL 



261 

Az Albrecht főherceg laktanya gyalogsági laktanyának épült. Tá-
gas, a napi katonaélet, kiképzés, gyakorlás igényeinek megfelelő, 
korszerű kaszárnya volt. Épületei a katonai építészet elveinek megfe-
lelően egyszerű, minden díszítést nélkülöző célszerűséggel épültek. 
Az épületek kétszintesek, vakolásmentesek, nyers téglaborításúak.  

 
12. ábra. Az Albrecht főherceg laktanya utcafronti legénységi épüle-

tének homlokzat-részlete az Aréna (Dózsa György) út felé20 

 
13. ábra. Alegénységi épület utcafronti homlokzat-részlete az Aréna 

(Dózsa György) út felé, 2013-ban21 
                                                           
20  Forrás: BFL 
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A Lehel utcai fronton látható ma is eredeti formájában (csak ma 
már vakolattal ellátva) a tisztek és tiszthelyettesek szállásépülete, a 
törzsépület és az Aba utca, valamint a Szabolcs utca kereszteződé-
sében (ma a XIII. kerületi rendőrkapitányság épülete) - egy emeletrá-
építéssel kiegészítve - az egyik volt legénységi épület.  

A másik legénységi épület a Dózsa György úti utcafronton találha-
tó, a Szabolcs utca felöl félig visszabontva. A Szabolcs utca felöli lak-
tanyarész a főépülettel, a barakkszállásokkal, az istállóval szanálásra 
került, területük ma is beépítetlen. 

 
14. ábra. A tiszti épület 2013-ban, a Lehel út felől22 

A laktanya első betelepülő egysége a császári és királyi 44. gya-
logezred volt. Az ezredparancsnokság az ezred I. és II. zászlóalja 
használta a laktanyát. Az ezred III. és IV. zászlóalja 1909-ig Kaposvá-
ron díszlokált, majd 1909-től a IV. zászlóaljat Bosznia-Hercegovinába 
(Bilek) vezényelték. Az ezredet 1744-ben alapították. Az ezred napja 
az asperi győztes csata emlékére május 21.23 A „boldog békeévek-
ben” a Kaposváron állomásozó katonákat inkább csak a közrend – 
                                                                                                                                                     
21  Fotó: Sásik László 
22  Fotó: Sásik László 
23  Az asperni csata, más néven aspern–esslingi csata vagy esslingi csata (1809. 

május 21-22) a francia és osztrák csapatok között lezajlott összecsapás. Napó-
leon császár Aspern–Essling mellett szenvedte el első komolyabb vereségét. 



263 

politikai célokat szolgáló – biztosítására vette igénybe a hatalom. 
Nemcsak az engedély nélküli kaposvári munkástüntetések felszámo-
lása szerepelt a feladataik között, hanem a somogyi mezőgazdasági 
munkások sztrájkjának letörése is.24  

A 44. gyalogezred somogy-tolnai kiegészítésű ezred volt. Katonái 
az I. világháborúban először a szerb, majd a galíciai-orosz fronton 
harcolnak, később a Kárpátok területét védelmezik. 1917 februárjá-
ban Erdélyben fejtenek ki harctevékenységet német parancsnokság 
alatt. 1918 márciusában már az olasz hadszíntéren találjuk az ezre-
det. Az alakulat katonái a legnagyobb ellenséges tűzben is hősiesen 
rohamoztak (csupán a rosseb káromkodás hagyta el ajkukat, így a 
magyar hadtörténelembe úgy vonultak be: „rosseb ezred.”) A háború 
folyamán az ezredet a szerb fronton egy alkalommal, míg az orosz 
fronton tizenegy alkalommal kellett teljes létszámra feltölteni. Ilyen 
hatalmas veszteséget a magyar hadtörténelem folyamán egy ezred 
történetében sem találhatunk. Illyés Gyula így írt róluk a Puszták né-
pében: "A világháború kezdetén a kaposi 44-es gyalogezred négy 
hónap alatt négyszer semmisült meg, s négyszer támadt fel újra." 
1918. november közepe és december vége között a megyeszékhe-
lyen a cs. és k. 44. közös gyalogezred csaknem hatezer katonája 
szerelt le. Ezzel a mozzanattal a gyalogezred megszűnt. 

A háború befejeződése, a Tanácsköztársaság, majd a Trianoni bé-
keszerződés a laktanya életében is jelentős változásokat hozott. 
1919. áprilisban az Albrecht (Trockij) laktanyából szerelték le a front-
ról visszaérkező alábbi alakulatokat25: 

 a volt 29. honvéd gyalogezredet, 

 a volt 29. honvéd pótzászlóaljat, 

 a volt 29. honvéd rohamzászlóaljat. 

1919. áprilisban állították fel a laktanyában a 29. vörös gyalog pót-
zászlóaljat. 

A Vörös Hadseregbe jelentkezett munkások felfegyverzése gyor-
san haladt a laktanyákban. Az egyes gyárakból érkezőket lehetőleg 
azonnal katonai egységekbe szervezték, és miután fegyverüket, ru-
                                                           
24  Ilyen paranccsal a kaposvári 44-es gyalogezred több századát rendelték ki So-

mogy megye községeibe 1905 júniusában. 
http://nagyhaboru.blog.hu/2012/05/09/a_kaposvari_rosseb_bakak_utja_a_vilagh
aborus_csataterekig 

25  Dr. Bonhardt Attila: Helyőrség 2, Kézirat, HM HIM, 2013. 
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hájukat megkapták, megkezdődött az arcvonal mögé való szállításuk. 
Így történt ez az Istvántelki Főműhely munkásaival is. Tölgyesi Lajos, 
a főműhely egyik lakatosa visszaemlékezésében leírja a mozgalmas 
napok történetét: „…az Istvántelki Főműhely dolgozói 1919. május 3-
án az akkori Munkástanács felhívására rögtönzött gyűlést tartottak, 
amelyen egyhangúlag kimondták, hogy bevonulnak a Vörös Hadse-
regbe. A gyűlés után mind egy emberként az összes katonaviselt 
dolgozók, értelmiséggel egyetemben a Főműhely udvarán felsorakoz-
tak, és bevonultak az Aréna úti akkori Trockij laktanyába. Itt megala-
kították belőlük a 6. vörös Istvántelki gyalogezredet.”26 

A tanácskormány bukását követően, 1919 és 1920 folyamán a 
Karhatalmi Főparancsnokság rendelkezései alapján, az Albrecht lak-
tanyába felrendelt és elhelyezett alakulatokból (székesfehérvári gya-
logezred részei, szegedi gyalogezred II. zászlóalja) közbiztonsági 
járőrszolgálatot szerveztek, bizonyos kiemelt kockázatúnak ítélt ese-
tekben pedig karhatalmi ügyeleteket tartottak. Ilyen eset volt például 
Somogyi Béla, a Népszava meggyilkolt újságírójának temetése vagy 
1920. november 7-e.  

Az 1920. június 4-én aláírt Trianoni békeszerződés katonai rendel-
kezéseiben szereplő létszámkorlátozások miatt az engedélyezett lét-
számon felül más állami szervek alárendeltségébe tartozó, végső 
soron azonban a haderő rendelkezése alapján tevékenykedő fegyve-
res szerveket hoztak létre. Ilyen volt többek között a honvédség lét-
számát nem terhelő új határőrizeti szerv, a Vámőrség hét vámőrkerü-
lettel. Ezen vámkerületek közül a budapesti vámkerület parancsnok-
ságát az Albrecht laktanyában helyezték el.  

Az Albrecht laktanyát az 1922-ben megalakult m. kir. budapesti 1. 
Honvéd Vegyesdandár alárendeltségébe tartozó – elsősorban gyalo-
gos – alakulatok használták az elkövetkező évtizedben. A haderő 
fejlesztése révén létszámában és felszereltségében is bővülő, kor-
szerűsödő haderő a vezetés rendszerében is változásokat hozott.  

Az 1939. március 01-én létrehozott gyorshadtest 1. gépkocsizó 
dandár parancsnoksága az Albrecht laktanyában nyert elhelyezést. 
Ez a parancsnokság és alárendeltjei, mint az egyik legkorszerűbben 
felszerelt hadműveleti magasabbegység, részt vett É-Erdély, délvidék 
visszacsatolásában és a Szovjetunió megtámadásában. 

                                                           
26  http://epa.oszk.hu/02100/02120/00013/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_13_423.pdf 
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Az 1. gépkocsizó dandár 1941. július és 1941. december között – 
az Ukrajnában vívott harcok során – mintegy 10%-os veszteséget 
szenvedett el. A gyorshadtest leváltásakor a dandár is hazaszállításra 
került. Az alakulat december 8-án érkezett vissza Budapestre, és 
részt vett a visszatérők tiszteletére rendezett díszszemlén a Hősök 
terén, ahol Horthy kormányzó is megjelent. 

A háború során, átszervezéseket követően - más alárendeltségben 
- a dandár még részt vett a 2. magyar hadsereg harcaiban is. 

A háború utolsó szakaszában, különösen a német megszállás alatt 
– emlékezik vissza számos túlélő –, a laktanyában visszamaradó ka-
tonai erők erősen jobboldali, nyilas befolyás alá kerültek. A laktanyá-
ban érte atrocitás Radnóti Miklóst, mint munkaszolgálatost.27 Innen 
menekítette ki Szép Ernőt és juttatta biztonságos helyre a Svéd Vö-
röskereszt, ami a vészkorszak túlélését jelentette számára.28  

A felszabadulást követően a laktanya rövid ideig a megszálló 
Szovjet Vörös Hadsereg használatába került, majd 1948-ban megtör-
tént az épületek döntő többségének felújítása, átalakítása, a Magyar 
Honvédség alárendeltségében megalakuló 102. önálló rádiófelderítő 
(ráf.) zászlóalj, valamint egy 762 fős őrzászlóalj fogadása érdeké-
ben.29 A ráf. zászlóalj 1949.10.01-1953.11.14 között használta a lak-
tanyát.30 Később a laktanya egy részét a szovjet hadsereg egy Buda-
pesten állomásozó parancsnoksága vette használatba.   

Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején, a laktanya terüle-
tén több szakaszban több épület szanálásra került, és megkezdődött 
három, kilencemeletes irodaépület építése, amely a Magyar Néphad-
sereg minisztériumi szervei egy részének korszerű elhelyezését volt 
hivatott biztosítani. Az idetelepülő minisztériumi szervek (Kiképzési 
Főcsoportfőnökség, Hadtáp Főcsoportfőnökség, Pénzügyi Főnökség, 
Hátországvédelmi Alakulatok Parancsnoksága) miatt az objektumot 
HM. II-nek is nevezték. Ez az objektum napjainkban is a Magyar 
Honvédség fontos vezető szerveinek ad otthont.  

A rendszerváltozáskor a laktanya Szabolcs - Aba utca felöli sar-
kán, a szovjet parancsnokság távozását követően, a volt Vilmos lak-
tanya Aba utca felöli legénységi épülete felújításra került, és egy 
                                                           
27  http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=1189 
28  http://hu.radiovaticana.va/news/2013/01/26 
29  Melléklet a HM.25.658/elnökség 1947.sz. rendeletéhez 
30  Dr. Bonhardt Attila: Helyőrség 2., Kézirat, HM HIM, 2013. 
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emeletráépítéssel a XIII. kerületi rendőrkapitányság elhelyezésére 
tették alkalmassá. A laktanyaterület Szabolcs utca - Dózsa György út 
felöli negyede máig beépítetlen. 

4. A Vonat (Szekerész) laktanya 

A cs. és k. Vonat (Szekerész) laktanya az Aréna (Dózsa György) 
út, Lehel, Csángó és a Tüzér utcák által határolt területen épült 1896-
ban. A hadba induló seregeket az ellátásukra és kiszolgálásukra hiva-
tott nem harcolók követték az elmúlt történelmi időszakokban, mint 
ahogy történik ez a mai viszonyok között is sokkal korszerűbb módon 
és eszközökkel. Ez a szállítóoszlop (későbbi elnevezés szerint vonat) 
szállította azt a legszükségesebb értelemben vett tartalékkészletet, 
ahonnan a működő hadsereg szükségleteit biztosították. Itt tartózkod-
tak az ellátási feladatokat végző kísérők, szekerek, tartaléklovak, 
szolgák, továbbá vándorlás idején a családtagok is. Itt voltak a tarta-
lék harceszközök, innen juttatták ki a csapatokhoz szükség szerint az 
élelmet, innen pótolták a sebesült és elhullott lovakat, ide kerültek a 
hadifoglyok és a hadizsákmány. 

A katonai szállítóoszlopok a történelem folyamán folyamatosan 
változtak, korszerűsödtek a kor igényeinek megfelelően. Mária Teré-
zia uralkodása idején született meg az első katonailag szervezett 
„szekerész csapat" (vonatcsapat). Az uralkodó 1771. évi rendeleté-
ben, az udvari haditanács javaslatára rendelte el felállítását. Először 
csak két századot állítottak fel 963 ember, 1708 ló és 416 jármű állo-
mánnyal. Az állomány a későbbiek során, háborúk és békekötések 
alkalmával növekedett, illetve csökkent. A békeállományt 1779-ben 9 
században állapították meg, amelyből kettőt Magyarországon helyez-
tek el. A szekerészek 1809-ben már fegyvert is kaptak, és külön ka-
tonai szolgálatiágként szerepeltek.31 

A laktanyát Szekerészeti laktanyának is hívták, mert a kor színvo-
nalának megfelelően szekéren való szállítási feladatokra létrehozott 
katonai egységnek adott otthont. A szekerészek nagy tekintélynek 
örvendtek a katonák körében, mert az ő áldozatos munkájuk révén 
jutott el hozzájuk az élelem, a lőszer, a fegyver, gyógyszer, és ők vol-

                                                           
31  http://www.bunker.gportal.hu/gindex.php?pg=7189592&pg=7189592&dt=05012010 

Forrás: http://binx.ktenet.hu/konf-eloadasok/kozlekedes-helyzete_2013-02-21-
22/MH-KKK_02-22_Pete_Szabolcs.pdf 
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tak azok, akik a sebesülteket hátraszállították a harctéren. Tehát a 
mai logisztikai egységek elődjei voltak. 

 
15. ábra. A Vonat laktanya helyszínrajza32 

1  Tiszti épület   10-11 Kocsiszínek 
 2  Legénységi körlet   12 Kovácsműhely 

3 Tantermi épület   13 Istálló a beteg lovak számára 
 4-9 Istállók    14 Fedett lovarda 

A laktanya építésére 1896-ban került sor, a fenti helyszínrajz sze-
rint. A volt laktanya egyes fennmaradt épületei ma is láthatóak a Dó-
zsa György út és Lehel utca sarkán, és a Dózsa György út, valamint 
a Csángó utca között, a Lehel utcai utcafronton. A laktanya udvarán 
fennmaradt két istálló is, amelyek eredeti külső megjelenésükben lát-
hatóak ma is. Nyerstégla falazatuk ép, egyes tégláikba karcolva ma is 
jól olvashatóak a laktanya első bakáinak nevei, üzenetei, gyakorta 
nyomdafestéket nem tűrő vágyai.  

                                                           
32  Forrás: BFL 
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Az első betelepülő szekerészegység a császári és királyi közös 
hadsereg alárendeltségébe tartozott, és az Osztrák-Magyar Monar-
chia felbomlásáig használta a laktanyát. 

A Tanácsköztársaság ideje alatt, 1919. áprilisban a laktanyában 
szerelték le a volt 69. honvéd tüzérezredet és az 1-2. vonatosz-
tályt. 

Az 1920-as években a laktanyát a m. kir. Honvédség 1. Budapesti 
Honvéd Vegyesdandár alárendeltjei, illetve az 1924. május 5-én felál-
lított Államrendőrség Központi Rendőr Újonciskola (RUISK) 
használták. (RUISK néven működött egy rejtett közlekedési, páncé-
los- és hidászcsapatok ügyeit intéző Belügyminisztériumi szerv, amit 
a békeszerződés létszám- és fegyverkezési korlátozásainak kikerülé-
se céljából hoztak létre). 

A haderő fejlesztésével, a haditechnikai eszközök fejlődésével 
párhuzamosan számos korszerűsítésen esett át a laktanya. 1928. 
október 1-el a RUISK kötelékében megszervezték a honvéd 
páncélososztályt, és az 1929. júliusi hadrendben már szerepel egy 
páncélgépkocsi század.  

 
16. ábra. A Vonat laktanyában települő m. kir. 1. Honvéd Felderítő 

Zászlóalj emléktáblája a mai Honvéd Sportegyesület központi épüle-
tén 
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1930-ban már nyolc páncélozott gépkocsival és egy páncélozott 
rádióskocsival, valamint a titkos hadrendben plusz öt harckocsival 
számolnak. 1929-ben javítóműhelyek kialakítására került sor, majd 
1938-ban az Államrendőrség Központi Újonciskola páncéljárműves 
osztálya részére rakodóhíd került kialakításra a laktanyában. 

 
17. ábra. A Vonat laktanyában települő Honvéd Sportoktatói Tanfo-
lyam emléktáblája a mai Honvéd Sportegyesület központi épületén 

A laktanyában szerveződött meg a RUISK páncéljárműves osztá-
lyából a m. kir. 1. Honvéd Felderítő Zászlóalj, és ebből a laktanyá-
ból indult a frontra 1941. június 30-án, amelynek katonái – később 
más alárendeltségben ugyan - végigharcolták a II. világháborút, és 
1945 tavaszán, Németország területén kerültek amerikai fogságba. A 
zászlóalj katonáinak állít emléket a laktanya főépületének falán elhe-
lyezett emléktábla.  

A felszabadulást követően a laktanyát rövid ideig a szovjet hadse-
reg használta.33 1948-ban a laktanya épületeit felújították a Honvé-
delmi Minisztérium beruházásában, a Budapesti Honvéd Hadbizto-
si Akadémia, a Gazdasági, Közigazgatási Tanfolyam fogadása 
érdekében.34  

                                                           
33  Melléklet a HM.25.658/elnökség 1947.sz. rendeletéhez. 
34  A Budapesti Hadbiztosi Akadémia helyreállítása és átalakítása, Műleírás, 1948. 

BFL 
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18. ábra. A Szekerész laktanya iskola (tantermi) épületének Lehel út 

felöli homlokzata 2013-ban (Fotó: Sásik László) 

 
19. ábra. A Szekerész laktanya tiszti épületének Dózsa György út 

felöli homlokzata 2013-ban. Az épülettömb ma a Honvéd Sportegye-
sület irodaháza (Fotó: Sásik László) 

A Magyar Néphadsereg vezetése a tisztképzés újjászervezése ré-
szeként szükségesnek látta kompetens spotszakemberek, tisztek 
képzését a hadsereg állományának szakszerű fizikai felkészítése ér-
dekében. Erre a volt Szekerész laktanya (1947-től Malinovszkij lakta-
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nya) látszott legalkalmasabbnak, mert csupán a sportkiképzés feltét-
eleit biztosító létesítményekkel kellett kiegészíteni (futballpálya, futó-
pálya, fedett sportlétesítmények stb.) a már felújított laktanyát. 

 
20. ábra. A Szekerész laktanya - fenti fotón látható - tiszti épületének 
Aréna (Dózsa Gy.) úti homlokzata az építészeti terven (forrás: BFL) 

 
21. ábra. A Szekerész laktanya kovácsműhelyének homlokzati rajza 

az építészeti terven35 
                                                           
35  Forrás: BFL 
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1948-ban megindult a laktanya területén a Honvéd Sportoktatói 
Tanfolyam (a tanfolyam indításának állít emléket egy márványtábla a 
főépület falán), és 1953-tól a fegyvernemi tisztképzésre történő átté-
rés részeként a laktanyában szerveződött meg a sporttisztek képzése 
az új tisztképzési intézmény, a Sport Tiszti Iskola keretében. 

 
22. ábra. A laktanya helyszínrajzán 9-es számmal jelzett istálló az 

építészeti terven36 

 
23. ábra. A laktanya helyszínrajzán 9-es számmal szereplő istálló 

2013-ban (Fotó: Sásik László) 

                                                           
36  Forrás: BFL 
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A laktanya a későbbiek során a Budapesti Honvéd Sportegyesü-
letnek (BHSE) is otthont adott. Az egyesület jelenleg is itt működik.  E 
bázisról szervezték, szervezik a Magyarországnak oly sok sportsikert, 
elismerést szerzett honvéd sportéletet, sportegyesületi munkát. 

A laktanya történetéhez tartozik, hogy 1956. november 8-án a lak-
tanyában, a Sporttiszti Iskolában alakult meg az 1. Forradalmi Karha-
talmi Ezred, Csémi Károly alezredes (a kecskeméti hadosztály volt 
parancsnoka) vezetésével, amely ezred jelentős szerepet játszott a 
fegyveres forradalom felszámolásában. 

 
24. ábra. Egy volt szekerész baka kézjegye az istálló egyik téglájába 

karcolva (Fotó: Sásik László) 

 
25. ábra. Fedett lovarda (a helyszínrajzon 14-es számmal szerepel).37 

                                                           
37  Forrás: BFL 
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A laktanya eredeti formájában megmaradt egyes épületeit az el-
múlt évtizedekben a Honvéd Sportegyesület és a Magyar Honvéd-
ség, illetve elődszervezete hadkiegészítő és nyilvántartó szervei, pa-
rancsnokságai használták. 2011 óta a Magyar Honvédség Hadkiegé-
szítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, valamint a Honvéd 
Sportegyesület használatában van. A ma is használt laktanyaépüle-
tek Dózsa György út és Lehel utca felöli homlokzata eredeti állapotú, 
állaguk kitűnő, és funkcionálisan is alkalmasak az elhelyezett szervek 
magas szintű kiszolgálására.  

A laktanya bemutatásakor más-más laktanya-elnevezés fordult elő 
az anyagban. Ennek oka, hogy a laktanya megnevezése számos al-
kalommal változott:  

 1890-ben cs.és k. Vonat laktanya;  

 1918-ban Vonat laktanya;  

 1919-ben Szekerész laktanya;  

 1942-ben Vonat laktanya;  

 1953-ban Malinovszkij laktanya;  

 1959-ben Malinovszkij HSE.38  

5. A Helyőrségi kórház 

A Róbert Károly körút, Pap Károly, Gömb és a Hajdú utcák határolt 
területen épült. Több mint 110 éves múltra tekint vissza a Honvéd-
kórház, amelynek fennállása alatt számos alkalommal megváltozott a 
neve. Budapest Székesfőváros polgármestere 1897. augusztus 6-án 
adta meg az építési engedélyt a császári és királyi 16. számú hely-
őrségi kórház felépítésére. 

Az új egészségügyi intézmény 1899. június 30-án kezdi meg mű-
ködését. Épületei: a kétemeletes törzsépület (P jelöléssel, megnyitá-
sa napjától napjainkig a mindenkori kórházparancsnok elhelyezését 
szolgálja), 7 különálló egyemeletes betegosztály (az ábrán I-VII-ig 
számozással) és egyéb kiszolgáló épületek. 

A kórház a császári és királyi 4. hadtestparancsnokság alárendelt-
ségében működött. Az I. világháború hatalmas erőfeszítésekre sar-
                                                           
38  Dr. Bonhardt Attila: Helyőrség 2., Kézirat, HM HIM, 2013. 
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kallta a kórházat. A harcterekről hazatérő sebesültek száma messze 
meghaladta a hátországi kórházak befogadóképességét, ezért a kór-
házi férőhelyeket barakkokkal növelték ebben a kórházban is. 

 
26. ábra. A kórház eredeti helyszínrajza, kiegészítve a K, D, H új épü-

letekkel39 

1920-tól 2. sz. Honvéd és Közrendészeti Kórházra változott az 
intézmény megnevezése, majd 1922-től 8. Honvéd és Közrendésze-
ti Helyőrségi Kórház lett. 1938-ban a kórház ismét nevet változta-
tott, és a 10. sz. Honvéd Helyőrségi Kórház névre keresztelték. 

1941-től a kórház m.kir.10.számú Honvéd és Közrendészeti 
Kórház (Rokkant Otthon) néven szerepel. A Rokkant Otthon meg-
nevezés és a mögötte lévő tartalom a háborús igények leképeződé-
sét tükrözik. Ebben az időben a kórház területén jelentős kiegészítő 
                                                           
39  Forrás: BFL 
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beruházások, korszerűsítések történtek. Új épületek jelentek meg, a 
kőépületek felvonókat kaptak, épületgépészeti korszerűsítésekre ke-
rült sor, új raktárak, gépjárműtárolók épültek.40  

 
27. ábra. A kórház parancsnoki épülete, bejárati ajtaja felett 1899, az 

építés éve (Fotó: Sásik László) 

1940-től az épületek elnyerték az 1990-es évekig ismert - és a régi 
épületek esetében részben ma is látható – formájukat. Korszerűsítés, 
modernizálás mindig a kor igényeinek megfelelően megtörtént. A má-
sodik világháború alatt a fekvőbetegek száma meghaladta az 1500 
főt. A magyar sebesültek mellett nem volt elhanyagolható az itt kezelt 
sebesült hadifoglyok száma sem. A szovjetek mellett, kisebb szám-
ban, amerikai és angol pilótákat és francia katonákat is gyógyítottak a 
magyar katonaorvosok.  

A fővárost ért bombázások 1944-ben súlyosan megrongálták a 
kórház épületeit is. 1944 decemberében a kórház anyagával és be-
osztott személyzetének egy részével a budai Kiskorona utcai iskolába 
kényszerült áttelepülni. A beosztott személyzet később nagy veszé-
lyek közepette visszatért Pestre, és a jelenlegi Honvédelmi Miniszté-
rium épületének pincéjében egy rögtönzött kórházat létesített. Innen a 
harcok következtében továbbmentek a Magyar Nemzeti Bank pincé-
jébe. 

                                                           
40  Hadtörténelmi Levéltár, VII. 244. kat-i építési anyagok 1898-1944. 
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1944 decemberétől 1945. május 15-ig a kórház Svéd Vöröske-
resztes Hadikórház, majd 1945. június 2-ig Szovjet Hadikórház-
ként működött.  

1945 tavaszán megkezdődött a romokban heverő kórház újjáépí-
tése. 1945. június 11-én az 1. számú Honvéd Helyőrségi Kórház 
megkezdte a betegfelvételt. A kórházban, az életét kísérő számos 
névváltoztatástól kísérve, magas színvonalú gyógyító és tudományos 
tevékenység folyt és folyik. Az intézmény egyre nagyobb részt vállal a 
civil lakosság ellátásában és a fővárosi ügyeletben. Mára az új intézet 
súlyponti kórházként az ország egyik legjelentősebb egészségügyi 
intézménye. 

 

28. ábra. A kórház új szárnya, egybeépítve a felújított régi épületrész-
szel (Fotó: Sásik László) 

6. Gőzmosoda 

A XIX. század végi katonai beruházások nagyfokú területi érintett-
ségét mutatja, hogy Budapest Főváros Tanácsa már 1890-ben, a Fóti 
út (Kassák Lajos utca), Hungária út kereszteződésében lévő ingatla-
non engedélyt adott egy honvédségi Ágyraktár építésére azzal a 
feltétellel, hogy az épülő tüzérlaktanya és az új katonai kórház építé-
se miatt szükségessé váló, a Fóti utat érintő útrendezést az Ágyraktár 
telkének rovására kell megoldani.  
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29. ábra. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa határozata a Gőzmosoda 

felépítése engedélyezése tárgyában41 

Az Ágyraktár építési engedélyének kiadását követő hónapokban 
már bővítési igénnyel lépett fel a telket illetően a császári és királyi 
Hadmérnökkari Igazgatóság, melyben gőzkazánok, gőzgép, fáskam-
ra és kémény építése (telepítése) szerepelt, vagyis Gőzmosoda épí-
tésére kértek építési engedélyt. 
                                                           
41 Forrás: BFL 
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30. ábra. A Gőzmosoda építészeti tervrészlete42 

A Gőzmosoda területén - az idők folyamán az eredeti mosoda 
többszöri korszerűsítésével, majd teljes átépítésével - még a kétezres 
évek elején is honvédségi mosoda működött. Egy, a hadsereg köz-
vetlen alakulatokról, intézményekről 1950-ben készült feljegyzés sze-
rint a Honvéd Központi Gőzmosoda ebben az időben 6 fő tiszttel és 
82 polgári személlyel dolgozott.43 

                                                           
42  Forrás: BFL 
43  Feljegyzés a hadsereg közvetlen alakulatokról, intézményekről. Jelzet: HL. HM 

1950/T 2.öe. 
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31. ábra. A Gőzmosodához tartozó kazánház a kéménnyel, az építést 

kérelmező 1890-es okmányon44 

A Gőzmosoda szomszédságában, a régi Gőzmosoda területének 
egy részén épült fel és működik egy Katonai Ruházati Bolt. A volt 
Gőzmosoda területének jelentős része, a rajta lévő épületek szanálá-
sát követően, ma is beépítetlenül vár jobb sorsára. 

7. Élelmezési raktár 

A Dózsa György út, Lehel, Hun és a Szabolcs utca által bezárt te-
rületen épült 1894-et követően.  

Az 1890-es években a növekvő létszámú hadsereg anyagi ellátá-
sának biztosítása szükségessé tette a katonai ellátórendszer tovább-
                                                           
44  Forrás: BFL 
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fejlesztését. A katonai közigazgatási és anyagbiztosítási feladat ellá-
tására a hadsereg főparancsnokság alárendeltségében hadtáp főpa-
rancsnokság alakult. Szervezetileg létrejöttek a pénz-, élelem- és ru-
házati ellátás szakosított katonai szervei, ahol hadbiztosok, számve-
vő katonai tisztviselők és csapatgazdászati tisztek szolgáltak. E szol-
gálatok pontos ellátásának szabályozására már szakutasításokat is 
készítettek. 

Megalakultak a területi és helyőrségi szakraktárak, vagyis az eddi-
gi ellátó raktárak helyett szakosított élelmező, ruházati és vonatanyag 
raktárakat hoztak létre. Így alakították meg először Budán a Vörösvári 
úton a közös (cs. és kir.) élelmező raktárt sütődével és malommal, 
majd pedig 1894-től Pesten a Honvéd Élelmező Raktárt, Tábori 
sütödét, végül a Hungária úton (ma Róbert Károly körút) az Ágyrak-
tárt és Gőzmosodát, amely ebben az időben az élelmező raktárhoz 
tartozott. 

Budapesten kívül ebben az időben épült még 10 területi és helyőr-
ségi élelmező raktár: Pozsony, Komárom, Sopron, Székesfehérvár, 
Arad, Kolozsvár, Temesvár Nagyvárad, Nagyszeben, Kassa város-
okban. 

A Központi Élelmezési Anyagraktár területe és épületei a budapes-
ti Honvéd Élelmező Raktár megalakulásától, 1894-95 óta lényegében 
változatlanok. Az építési tervek elfogadását követően megépülő ad-
minisztrációs, legénységi és lakóépület, iskolaépület, az iparvágány 
melletti első raktárépület után folyamatosan 1910-ig épülnek meg a 
raktárépületek (melyek az akkori kincstári szerződéses /gabona, liszt, 
széna, szalma/ szállítók költségére épültek). Ugyanekkor épült az 
adminisztráció épületével szemben lévő raktárépület, amelyben kö-
zépen raktárhelyiség, két szélén pedig tiszthelyettesi lakás volt. 

A raktárhoz a Hun utcán vasúti pálya csatlakozott, amely a Vágány 
utcán áthaladva kapcsolódott a Nyugati pályaudvarból kifutó sínek-
hez. Ezzel az Élelmezési raktár szállítási kapacitása szinte határtalan 
volt. 

Az 1920-as évektől kezdve az élelmező raktár feladatai közé tarto-
zott a tűzifa és a szén biztosítása, illetve tárolása is. E célból a raktár 
Aba utca - Lehel utca sarkán épült a faaprító és fűrésztelep, amely 
körül a tűzifát és a szenet egészen az 1950-es évek végéig tárolták. 
Utána a fűrésztelepből csomagolóanyag-raktár lett, majd 1958-ban 
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lebontották, helyére lakótelep és a Biztosítási és Nyugdíjszámító 
Központ (BNYSZK) objektuma épült. 

 
32. ábra. Az Élelmezési raktár elhelyezési vázlata az 1894-es tervdo-

kumentációból45 
1 adminisztrációs épület   7 és 9 széna- és szalmaraktár 
2 legénységi épület   8 hídmérleg 
3 iskolaépület    10 tiszthelyettesi lakások 
4 raktár és tiszthelyettesi lakások  11 szemestakarmány raktár 
5-6 raktárak, mellettük kétszersült és konzerv raktár 

A két világháború közötti időszakban az 1. Honvéd Élelmező Rak-
tár feladata volt Budapest helyőrség, valamint a Duna-Tisza közén 
elhelyezkedő m. kir. Honvédség I. hadtest csapatainak nem romlandó 
élelmiszerekkel (liszt, tészta, hüvelyesek, konzerv, só, fűszer, kávé-
szer), friss kenyérrel, kétszersülttel, szemes és szálas lótáppal, vala-
mint anyagjárandósági cikkekkel való ellátása. Az anyagvételezés 
havonta kétszer történt, amelyhez a lovas alakulatok egyszerre 100-
150 fogattal érkeztek. 

Az élelmező raktár feladatai közé tartozott a szakanyagok tárolása 
és kiadása mellett az elöljáró hadbiztosi szervek által biztosított élel-
miszer-anyagok ütemezése, a lótáp és tűzifa helyszíni beszerzése, a 
                                                           
45  Forrás: BFL 
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pesti helyőrség friss kenyérrel való ellátása, az 1. és 8. számú kórhá-
zak péksüteménnyel és fehérkenyérrel való biztosítása, továbbá az 
első hadtest élelmiszer-számadásainak ellenőrzése. 

Az első világháború előtti és alatti években - az 1900-1919-ig ter-
jedő időkben - a raktár állománya úgynevezett "katonai ellátó tisztvi-
selőkből" állt, akik a „nem csapat" állományba tartoztak, és általában 
valamilyen kereskedő vagy gazdasági szakmához értő, illetve a csa-
patoknál ellátó szolgálatban gyakorlatot szerzett altisztekből kerültek 
ki. Az első világháború végén, az 1920-as évékben a békeszerző-
désben engedélyezett kisebb hadsereg létszáma miatt több csapat-
tiszt is az élelmező raktárhoz került. A létszámcsökkentésre tekintet-
tel ez időben az élelmező raktárt fedő néven Közrendészeti Szervek 
Élelmező raktárának nevezték. A tisztek és tiszthelyettesek polgári 
ruhában jártak, és tisztviselői állományban előadóként, fogalmazó-
ként, gyakornokként szerepeltek. Az 1930-as években, amikor újra 
megindult a hadseregfejlesztés, a raktár elnevezése l. sz. Honvéd 
Élelmező Raktárra változott. Közben - 1925-27 között - a raktár terü-
letén, az Aba utca felé eső területen, új beruházásként megépült egy 
korszerű gázfűtéses, hat kemencés sütöde, liszt- és kenyérraktárral, 
gépi dagasztóval, lisztszitáló és -keverő berendezésekkel. 

A raktár szervezete a demokratikus hadsereg megalakulásáig az 
alábbiakból állt: 

 Parancsnokság 

 Biztosítási és beszerzési osztály 

 Utalványozó 

 Raktár osztály (1-3 élelmiszer raktár, 4-5 szemes lótáp, szálas-
takarmány, fekszalma raktár, sütöde, fatelep) 

 Élelmezésügyi század (sütöde szakasz, élelmiszer raktár sza-
kasz, iskola szakasz) 

 Gazdasági hivatal 

A szigorú katonai fegyelem betartása mellett a tisztek, altisztek, ka-
tonák és polgáriak közti viszony, a hadsereg fegyvernemi csapatai-
hoz viszonyítva, sokkal emberibb, közvetlenebb volt. Megmutatkozott 
ez a szellem akkor is, amikor az 1942-44-es években fehér és sárga 
karszalagos munkaszolgálatosok dolgoztak a raktárban, ahová csak 
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protekcióval lehetett kerülni, mert mindenki tudta, hogy ott dolgozni 
kell, de enni kapnak, és nem kegyetlenkednek velük.46  

 
33. ábra. Az 1. számú Élelmezési Raktár parancsnokának, 

Tóth Mihály vezérőrnagynak állított emléktábla (Fotó: Sásik László) 

1944 őszén, Budapest Helyőrség parancsnokai közül csak az 1. 
számú Élelmezési Raktár parancsnoka, Tóth Mihály őrnagy nem volt 
hajlandó felesküdni Szálasira, és beosztottjait sem eskettette fel. Fel-
szólítás ellenére sem adta át a raktárkészletet. Ennek következtében 
letartóztatták, és Sopronkőhidára internálták.47 

1946-ban a HM Hadbiztosi Csoportfőnökségen osztályvezető, 
majd 1948-ban csoportfőnökké, vezérőrnaggyá nevezik ki. 1951-ben 
koncepciós vádak alapján elítélik. Ma, volt lakása házának falán – 
melynek lakóit szintén megmentette az elhurcolástól – márványtábla 
őrzi emlékét. Az emléktáblát a Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetsége, a XIII kerület Önkormányzata és a Honvéd Hagyomány-
őrző Egyesület állította. 

                                                           
46  Billay Henrik: A Központi Anyagraktár története, 1990. Kézirat. 
47  Uo. 
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1945.03.31-én, a 3141/3/1945. sz. rendeletével Vörös János hon-
védelmi miniszter 1. sz. Honvéd Élelmező Raktár néven megalakí-
totta a demokratikus hadsereg élelmezési raktárát. Telephelynek a 
Lehel utcai bázist jelölte ki feltételesen, mert ebben az időben a bázis 
területén a szovjet Vörös Hadsereg egységei állomásoztak. Ideigle-
nesen a Kilián laktanyában végezte munkáját a raktár állománya, 
majd 1948-ban foglalhatta el újra a Lehel utcai bázist. 

 
34. ábra. A helyrajzi vázlaton 5. számú raktárépület, eredeti külső 

megjelenéssel, ill. Hun utcai vasúti sínpárral, 2013-ban 
(Fotó: Sásik László) 

1956-ban az Élelmezési Raktár folyamatosan működött. November 
4-én a ceglédi szovjet páncélos zászlóalj települt a raktár területére. 
A sütöde 1959 őszéig a szovjet élelmező raktárral együttműködve 
sütötte a kenyeret, és a magyar alakulatokon túl a budapesti szovjet 
alakulatokat is ellátta kenyérrel.48  

Az intézmény szervezete, neve az idők folyamán számos alka-
lommal változott, a raktározási, szállítási, rakodási feltételek korsze-
rűsödtek. Ma, a több mint száz éves, patinás épületekben, raktárak-
ban 21. századi színvonalon folyik a logisztikai (ellátó, kiszolgáló) 
szakmai munka.  
                                                           
48  Billay Henrik nyá. alez: A központi élelmezési Anyagraktár története, Kézirat, 

1990. 
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35. ábra. Az elhelyezési vázlaton a III. számú széna- és szalmaraktár 

az építési terven49 

 
36. ábra. A III. számú széna- és szalmaraktár homlokzata50 

Az 1980-as években a számítástechnika fejlődésével a Magyar 
Honvédségben is jelentős számítástechnikai fejlesztés történt. A Ma-

                                                           
49  Forrás: BFL 
50  Forrás: BFL 
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gyar Honvédség hadrendjében megjelent a REVA (Rendszerszerve-
zési, Vezetésgépesítési és Automatizálási) szolgálat, melynek 
bázisává (légkondicionált géptermek kialakításával) az élelmezési 
raktár volt legénységi épületét (helyszínrajz: 2-es számú épület) jelöl-
ték ki. 

 
37. ábra. Az adminisztráció épülete eredeti homlokzattal a Lehel utcá-

ra, 2013- ban (Fotó: Sásik László) 

 
38. ábra. Az Élelmezési raktár eredeti kovácsoltvas főkapuja, téglapil-

lérekkel51 

                                                           
51  Forrás: BFL 
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Az 1990-es évek elején létrejöttek a katonák érdekvédelmi szervei, 
a szakszervezetek. A reprezentatív szakszervezetek és a Honvédel-
mi Minisztérium megállapodása alapján az Élelmezési raktár volt is-
kolaépületében nyertek elhelyezést a Honvéd Szakszervezet, vala-
mint a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete irodái. Itt kapott irodá-
kat a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványa is. 2013-ban 
döntés született a Magyar Honvédség Haditechnikai Intézetének 
Élelmezési raktár területére történő áttelepítésére. Az intézmény neve 
2013-ban: Magyar Honvédség 1. számú Élelmezési Raktár. 

8. Tábori sütöde 

A Lehel, Hun, Szabolcs és a Mohács utcák határolta területen mű-
ködött. A Lőportárdűlő egyik legrégebbi katonai létesítményének 
egyike. Megépítését Budapest Főváros Tanácsa 1886-87-ben enge-
délyezte egy, a császári és királyi Hadmérnökkari Igazgatóságnak 
küldött átiratban.  

 
39. ábra. A sütöde építését engedélyező okirat 1887-ből52 

                                                           
52  Forrás: BFL 
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Az átirat tanúsága szerint a terület rendezetlensége miatt több 
pontosításra szorult a telek végleges határainak kijelölése. A terület 
rendezetlenségét mutatja az a tüzérlaktanyáról és környékéről készült 
1887-es vázlat is, amivel az anyag elején már megismerkedtünk.  

 
40. ábra. A Tábori sütöde helyszínvázlata az 1887-es építési tervek-

ből53 
I-III.  elhelyezési körletek a tisztek, altisztek és a legénység számára 
IV.  szabadtéri WC 
V.  raktár 
VI.  kémény 
VII.  kemencék 
VIII.  lisztraktár 

A tábori pékség (katonai pékség) létesítését a környéken települő, 
illetve környékre tervezett laktanyákban lévő jelentős számú katona 
kenyérellátásának biztonságos megoldása indokolta. Ezt a feladatot a 
kor színvonalán működő polgári pékségek megoldani nem tudták, 
illetve e logisztikai feladatot biztonsági okokból sem volt célszerű más 
módon rendezni. 

                                                           
53  Forrás: BFL 
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41. ábra. A helyszínrajzon II-es számmal jelölt legénységi épület54 

A Tábori sütöde megalakulásától az Élelmezési Raktár állomá-
nyába tartozott, és 1925-1927-ig működött. Teljesítménye napi 15-20 
tonna kenyér és pékáru előállítását tette lehetővé. A m. kir. Honvéd-
ség vezetése a már korszerűtlennek ítélt sütőüzem működését be-
szüntette, és más funkciót adott épületeinek. A negyvenes évek elejé-
ig kétszersültet készítettek, majd felújítást és átalakítást követően, 
1943-ban a Tábori sütöde helyén Állategészségügyi Raktár alakult, 
illetve az I. számú épületet laboratóriummá, altiszti lakássá alakították 
át. 

 
42. ábra. A helyszínrajzon VIII-as számmal jelölt lisztraktár épületé-

nek Hun utca felöli homlokzata55 

                                                           
54 Forrás: BFL 
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A megszüntetett sütöde helyett az Élelmezési raktár területén fel-
épült új gázfűtéses sütöde körszerűbb technológiával, nagyobb kapa-
citással sütötte a kenyeret és pékárukat a helyőrség katonái számára. 
A hadra kelt csapatok kenyérrel történő ellátása csak részben volt 
feladata a sütödének. Ezt a csapatokhoz szervezett speciális ellátó 
szervezetek végezték, szervezték. Azonban az élelmezési szolgála-
tokkal szemben elvárás volt már az ezredfordulón is egy korszerű, 
mobil eszközre szerelt sütöde megalkotása. 1901-ben született is 
megoldás egy lóvontatású kocsira szerelt sütőkemence formájában.  

 

43. ábra. Az 1901 mintájú mobil tábori sütöde oldalnézete56 

Az eszközt Békéssy József vezérkari őrnagy tervezte, szabadal-
maztatta, és mind az Osztrák-Magyar Közös Hadseregben, mind az 
osztrák Landwehr-nél és a Magyar Királyi Honvédségnél rendszerbe 
állították. A magyar hadseregben 1934-ig rendszerben is tartották. 
Egy kemencerészleg 12 óra alatt 1500, 16 óra alatt 2000, 24 óra alatt 
3000 porció kenyeret sütött. 

                                                                                                                                                     
55  Forrás: BFL 
56  Forrás: http://www.cskir.extra.hu/images/cikk_suli_002/cikk_suli_002.pdf 
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44. ábra. A kemence hátulnézete a nyitott sütőrácsokkal57 

A Tábori sütöde és a helyén működő Állategészségügyi Raktár, il-
letve laboratórium és az altiszti lakások folyamatosan működtek még 
1945 után is. Később, az eredeti telek Lehel utca felöli oldalán tanácsi 
kezelésben új beruházások történtek, a Szabolcs utcai részen pedig 
az 1990-es években nőtlen tiszti szálló épült.  

Jelenleg a be nem épített telekrészeken romos épületek található-
ak, melyeket az ötvenes években még a Magyar Honvédség hasz-
nált. Legutolsó katonai szervezetként a 103. önálló hadműveleti 
rádiófelderítő zászlóalj használta a területet. 

                                                           
57  Uo. 
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9. Fáy utcai laktanya 

A laktanyát a 161. általános műszaki zászlóalj használta. A XIII. 
kerület (de már nem a Lőportárdűlő, hanem tőle É-K-re elterülő Erdő-
telkek) legfiatalabb laktanyája, amely 1990-ben, az alakulat felszámo-
lásakor – néhány évtizedes működés után - meg is szűnt laktanya-
ként funkcionálni.  

 
45. ábra. A Béke úton lévő épület csak részben kihasznált, egy kínai 

kereskedelmi központ használja (Fotó: Sásik László) 

 
46. ábra. A Béke út és a Fáy utca sarkán lévő volt laktanya-épületben 

az Orientál szálloda működik (Fotó: Sásik László) 
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Az alakulatot (és a laktanyát) a budapesti kiemelt népgazdasági 
beruházásokban való részvétel érdekében hozták létre. A Béke, Fáy, 
Csizma, Frangepán utcák négyszögében lévő épületegyüttesben te-
lepült. A laktanya épületei mai is állnak. A Béke - Frangepán utca 
sarkán lévő felújított, tetőtérráépítéssel ellátott, korszerű megjelenésű 
épületben a Kodolányi János Főiskola működik. 
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