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A MAGVAR VOROS HADSEREG HADTAPJA 

Hadtápbiztosítás a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének 
harcaiban 

Varga József alezredes 

II. 

Anyagi biztositás 

A legutóbbi számban a különböző tagozatú hadtápok szervezésének 
ismertetése során utaltam arra, hogy a Hadseregparancsnokság (Gödöllő) 
alárendeltségébe tartozó hadtápintézetek, egységek, alegységek {,,hadtáp 
alakulások") területileg az igényeknek (harctevékenységek, csapatmozgá
sok, stb.) megfelelően tagozódtak. Ezek egy része esetenként az adott te
rületen tevékenykedő hadtestek, sőt hadosztályok alárendeltségébe ke
rült. Pl.: Pályaudvar parancsnokság, étkeztető állomás, állomás parancs
nokság, stb. 

A hadsereg hadtáp diszlokációjának egy változatát, az 1918. június 
8-i helyzet alapján, az 1. sz. mell. mutatja. (Ezen kívül a levéltári anya
gokban még megtalálható a hadsereg hadtáp május 23-i, valamint június 
20-i harcrendje és diszlokációja is, HIL 8. és 53. cs. alatt.) · 

(Magyará:oat az egyezményes jelekhez a 2. sz. mellékletben.) 
A Vörös Hadsereg anyagi biztosításának rendszere egyrészt magán 

viselte az Osztrák-Magyar monarchia hadseregének ellátási jellegzetes
ségeit, másrészt az adott harctevékenységi, területi sajátosságoknak, va
lamint az I. világháború utáni kimerült anyagi és erőforrásokhoz való 
igazodás kényszerű helyzetének megfelelően továbbfejlesztette azt. 

A felálló Vörös Hadsereg leromlott anyagi helyzetére jellemző, hogy 
takaró kb. 130 OOO, ágy 30 OOO, ruházat 100 OOO főre volt biztosítva.• 

A bevonulók egy részét saját ruhájában vették át. A ruha kopta
tásí díjaként naponta 2 koronát fizettek a katonának. 

Fehérnemű készletből 220 OOO lepedő állt rendelkezésre, ami kb. 
180 OOO rend fehérnemű készítésére volt elegendő. 

1 HIL HŰNB 12. cs. 
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Élelemből 150 OOO főre 1 havi készlettel rendelkeztek. Összehasonlí
tásul tekintsük át a Vörös Hadsereg létszámviszonyait. Aprilis 16-án, a 
román támadás időszakában a frontokon kb. 39 OOO fő teljesített szolgá
latot. Egy május 13-14-i toborzási jelentés pedig 110 323 fő bevonulásá
ról tájékoztat.2 A „hátor,szági alakulatokat" és a Vörös Őrséget nem szá
molva május első napjaiban a létszám 150 OOO fő körül ingadozott, így 
felsőruházatból a hiány mintegy 50 OOO rend volt. 

Kevés volt az akkor alapvető csapat szállítóeszköznek számító foga
tolt szállítóeszköz és ló. (Ekkor folytak a tavaszi mezőgazdasági munkák, 
ezért jelentősen csökkent a helyi beszerzés. A gazdák felváltva szállították 
a lőszert és dolgoztak földjeiken.) 

A nagy munkaerő hiány miatt a hadtáp századok és zászlóalj-ak ké
sőbb kerültek felállításra, ezért feladataikat ideiglenesen a Vörös Őrség 
látta el. (Az I. világháborúban az Osztrák-Magyar monarchia hadsere
geiben 3 614 179 katona állt szolgálatban, amiből a harci veszteség 
2 138 469 fő volt, minden 5 főből 3.)3 

Azáltal, hogy a Tiszántúlt a románok, Észak-Magyarországot a csehek 
megszállták, nagy ipari és élelmiszer bázisokat veszítettünk. 

A Forradalmi Kormányzótanács nagy erőfeszítéseket tett a Vörös 
Hadsereg anyagi szükségleteinek kielégítésére. 

Olaszországból, Szovjet-Oroszországból textilgépeket hozattak, a 
pestlőrinci N orthop gyárat pamutfonodává alakították át, a Czakó textil
gyárat kibővítették, Pakson és Veszprémben gy,apjúszövődét létesítettek 
és üzembehelyezték a komáromi Fiedler lenfonodát. A hadsereg szakkö
zegeivel gondoskodott a termelés ellenőrzéséről és a készletek minőségi 
átvételéről.4 

A május első napjaiban végrehajtott nagy bevonulások alkalmával a 
Hadügyi Népbiztosság (HONB) elrendelte a magánosok kezében levő ka
tonai ruházat és felszerelés beszolgáltatását. 

A működő hadsereg helyszíni beszerzés útján történő ellátásában 
fontos szerepet játszottak a helyi direktóriumok. (Ló, lófelszerelés, foga
tolt jármű, lótáp, élelmiszer, fekszalma, stb. biztosítása.) 

Gondoskodtak a vörös katonák hozzátartozóiról is. 
Az üzletekben soronkívül történő kiszolgálás céljából a Hadseregpa

rancsnokság május 15-én elrendelte (355/Szü.-1919.) a vörös katonák 
hozzátartozóinak ellátását igazolvánnyaJ.5 

Később a nagyfokú élelmezési neh~gek miatt engedélyezték, hogy 
a katonák családjai részére a hadsereg készleteiből 25 kg súlyig élelmi
szer csomagot lehessen hamküldeni.• 

A hadseregben alosztályonként jóléti bizalmit választottak, akrk csa-
pattesten belül jóléti bizottságokat alakítottak. Ezeknek az volt a fel-

2 HIL HÜNB 6-8. cs. 
3 Magyar Katonai Szemle, 1931. II. sz. 211-212. old. 
4 Szociális Termelési Népbiztosság textil osztályvezető nyilatkozata a Vörös 

Újságnak, 1919. április 23-án. . 
5 HIL 53. cs. 
6 HIL 53. cs. 
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adata, hogy őrködjenek a katonák ellátásán és ezekben a kérdésekben 
javaslatokat tegyenek.7 

A Hadseregparancsnokság április 20-án kelt utasítása a katonákról 
való gondoskodás tekíntetében meghatározta a politikai biztosok szere
pét is. 

,,A politikai megbízott legyen a katonák jóléti gondozója. Amennyi
ben a hadműveletek helyzete és a csekély készletek megengedték, gon
doskodjék a paranosnokkal egyetértőleg a katonák elhelyezéséről, élelme
zéséről, ruházati ellátásáról és az általános szükségletek lehető kielégíté
sérőJ."8 

A Vörös Hadsereg csapatainak ellátása 

A csapatok ellátása ellátási áganként történt. A hadosztály, dandár 
intézetekig bezárólag főleg vasúti szállitással, onnan a csapatokhoz foga
tolt szállítóeszközökkel, a „magamfelé" való szállítás elve alapján. 

A csapatok ellátásának forrásai voltak: 
a) A hátországból történő utánszállítás, illetve az ellátási szakaszon 

felhalmozott készletek (mozgó- és báziskészletek). 
b) Helyszíni beszerzés. 
e) Zsákmány anyagok. 
d) Gyűjtött anyagok. 
e) Javítással használhatóvá tett anyagok. 

Az utánszállított, valamint a felhalmozott készletekből biztosították: 
a fegyverzeti anyagokat, az optikai eszközöket, a lőszert, a vonatanyag 
egy részét, a mozgókonyhákat, a ruházati és felszerelési anyagot, az él.e
lem egy részét (tartós élelmicikkek), a gépkocsi anyagot, az üzemanyagot. 

A felhalmozni szükséges készletek kiszabását az esetenként kiadott 
HÜNB és Hadseregparancsnoksági rendeletek szabályozták. 

Az 1919. 5. 6-án 506/106. sz. alatt kiadott Hadseregparancsnoksági 
rendelet, a lőszer mozgókészleteket a hadosztályok részére a következők
ben szabályozta :9 

puskához 250 db, 
géppuskához 10 OOO db, 
löveghez 300 db, 
nehéz löveghez 200 db, 
kézigránát 3 db fejenként. 

A rendelet szerint elrendelt készleteket a hadosztályoknál mélységben 
kellett lépcsőzni. 

A hadtestek és hadosztályok e készletek pótlására vonatkozó igény
léseiket 2 nappal előre voltak kötelesek megadni. 

7 Forradalmi Kormányzótanács rendelete a Vörös Hadsereg felállításáról. 
1919. márc. 24-én, 7. pont. 

8 HIL 44. cs. 
9 HIL 46. cs. 
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A rendelet szerint a Hadseregparancsnokság a lőszer utánpótlást a 
hadtestek részére az alábbi helyeken biztosította: 

I. HDT: Cegléd. 
II. HDT: Budapest. 

III. HDT: Hatvan. 

E készletek kiszabata átlagosan magasabb volt, mint a hadosztályok 
számára egyéb más időpontban meghatározott készleteké. Ekkor kezdő
dött ugyanis a Vörös Hadsereg nagy offenzívája, amelynek eredménye
ként a románokat visszaszorították a Tisza vonala mögé, a cseheket pe
dig kiűzték Észak-Magyarországról. 

A Hadseregparancsnokság 603/423. sz. rendelete'° hadosztályonként 
az alábbi készleteket határozta meg: 

puskánként 15-20 db, 
géppuskánként 3--4000 db, 
hegyi ágyúhoz 80-120 db, 
tábori ágyúhoz 70 db, 
tábori tarackhoz 60 db, 
nehéz tarackhoz 25 db, 
nehéz ágyűhoz 25 db. 

A hadosztály egy lőszer feltöltésének súlya 60-90 tonna volt. Tulaj
donképp0" az utóbbi adatok tekinthetők a hadosztályok mai értelemben 
vett olyan mozgókészletének, amellyel azoknak mindig rendelkezni kel
lett. 

A ruházati, felszerelési- és fegyverzeti mozgó tartalékok képzésére 
a HÜNB Anyagi alcsoport (6. osztály) június 19-én kelt 618/252. sz. ren
deletével intézkedett.!' 

A rendelet szerint a készleteket a Hadseregparancsnokság intézkedé
sére az alábbi kiszabatban kellett megalakítani, vagonokban tárolni és 
őrizni. 

1 z. készlet 600 főre, 
1/2 z. készlet 300 főre, 
1-1 szd. készlet 150-150 főre. 

Ruházatból a zászlóalj gépkocsiknál 50/o cserekészletet képeztek. Éle
lemből a felhalmozott (utánszállítással és beszerzéssel biztosított) készle
tek tagozódása a következő volt: 

6 

a) A hadosztály élelmezési vonatnál: 
- 4 szabványos, 2 tartalék adag. 

b) Az alegységeknél: 
- 1 fogyó adag a konyhán, 
- 1 fogy. adag az alegység kocsin, 
~ 1 tartalék adag a katonánál. 

10 HIL 71. cs. 
11 HIL 71. cs. 
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. A HONB még április 5-én kelt12 és az 1. hadosztálynak kiadott intéz-
kedése szerint az alábbi készleteket kellett megalakítani: 

A személyi állomány részére élelemből: 

1 smbvány adagot, 
1 tartalék adagot, 
1 zárolt élelem adagot, 
4 útra való készletet. 

Lovak részére lótápból: 

4 útra való készletet, 
3 szemes lótáp adagot. 

A készletek kiszabata tehát esetenként változott. A levéltári anya
gokban néhány ellátási normára vonatkozó pénzügyi adatok is rendelke
zésre állnak. Előbb azonban eredeti dokumentumok alapján készült váz
laton tekintsük át a III. HDT (Landler hdt.) által végrehajtott Miskolc
Északi hadművelet anyagi biztosításának elgondolását. 

3. sz. mell.: A III. HDT ellátási terve a Miskolc-Északi hadjáratban 
(május 15-20). 

Visszatérve az ellátási normákra: élelemből 1 fll illetménye 5.15-ig 
9 korona volt, amit később 11 koronára emeltek fel. Ennek ös.szetétele az 
alábbi volt: 

Kenyér 72 fillér, 
Hús (300 gr) 6,00 korona, 
Kávé (54 gr) 18 fillér, 
Főzelék 70 fillér, 
Hal 2,58 korona, 
Tea 42 fillér, 
Dohány 40 fillér. 

Mindennemű élelem felhasználás csak ezen illetmény terhére volt 
lehetséges, helyszíni beszerzést is csalt ennek terhére lehetett engedé
lyezni. 

Az étkeztető állomások szintén az illetmény terhére szolgáltattak ki 
étkezést, az őket felállító parancsnokságok intézkedései és igazolása alap
ján. Az igazolást a hadtáp állomásparancsnokságok állították ki. Az el
számolást a gazdasági hivatal által felterjesztett létszámkimutatás alap
ján, a póttesteknél végezték (a Dunántúlon a II. HDT részére), a havonta 
felterjesztett termény és anyagszámadás felhasználásáva!. 13 Étrendet a 
zászlóalj gazdasági hivatal állította össze. 

A tisztek számdnál a legénységgel együtt, zászlóaljtól felfelé pedig 
külön tiszti étkezdén a legénységi illetmény szerint étkeztek. A meleg 
ételt zászlóaljanként összevontan készítették el és századonként konyhák
ról, vagy éthordó járművekről osztották ki. 

12 HIL 77. cs. 
13 HIL 77 ., 93. cs. 
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A2 élelmezési szakszolgálatban a szakmai beosztásokat gyakran pá
lyázat útján töltötték fel. 14 

Ruházatból l fő normája: 1 köpeny, 1 zubbony, 1 nadrág, 1 bakancs, 
2 rend fehérnemű volt. 

A csapatok felesleges ruházatát az anyaggyűjtő állomások gyűjtöt
ték. A zászlóalj gazdasági hivataloknál levő 50/o cserekészletén kívül a 
csapatok ruhámti tartalékokkal nem rendelkeztek. A hadseregnek egy 
ruházati raktára volt Hatvanban, ahol nagyon vegyes és minimális kész
leteket tároltak. 

A ruházat mosatását a gazdasági hivatalok által felfogadott asszo
nyokkal végezték.15 A hadosztály és hadtest javítóműhelyek mellett rög
tönzött mosodákat állítottak fel. 

Fürdetésre a helyi lehetőségek felhasználásán kívül a hadsereg, vas
úton mozgó fürdető vonatjait alkalmazták. 

üzemanyagot vasúton szállították a szükségletnek megfelelően a had
osztály „autó" századokhoz. 

Az ellátás rendje az volt, hogy a HONB átvevő közegei a gyárakból, 
hátországi bázisokról az anyagokat a hadsereg raktárakba irányították. 
Onnan az tovább került ugyancsak vasúton a hadosztályokhoz, ahonnan 
a zászlóaljak, dandárok fogatolt vonatjaikkal maguk vételeztek. 

Az egyéb ellátási források igénybevételéről és az utánszállitás rend
szerével összefüggő kérdésE!kröl legközelebbi számban számolok be. 

14 !gy pl. a HűNB 5. 15-én kelt átiratában értesíti az 1. hadosztályt, hOO 
az élelmezési szakközegek helyét pályázat útján kívánja feltölteni. (HIL 77. cs.) 

15 A Hadseregparancsnokság június 13-án kelt 605/591. sz. rendelete szerint. 
(HIL 53. cs.) 
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1. sz. melléklet 

A hadsereg hadtáp diszlokációjának egy változata 
az 1918. június 8-ai helyzet alapján 
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2. sz. melléklet , 

Magyarázat az egyezményes jelekhez 
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3. sz. melléklet 

A III. HDT ellátási terve a Miskolc-Északi hadjáratban 
(1919. május 15-20.) 
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