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A MAGYAR VOROSHADSEREG ÉS HADTAPJA 

Hadtápbiztosítás a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének 
harcaiban 

Varga József alezredes 

II. 

ANYAGI BIZTOSITAS 

A „Hadtápbiztosítás" legutóbbi nyílt számában ismertettem a Vörös 
Hadsereg ellátási rendszerét és ezen belül az egyik alapvető ellátási for
rást az elöljáró raktárakból történő utánszállitást. 

A Vörös Hadsereg csapatainak ellátásában mint ellátási forrás alap
vető szerepet játszott a helyszíni beszerzés is. A korábbi háborúkban is 
alkálmazták a helyszíni beszerzést. Mivel a Vörös Hadsereg saját terüle
ten harcolt, ennek jelentősége méginkább megnőtt. 

Helyszínen szerezték be az élelmet, lótápot, tüzelőt, a járműállomány 
nagy részét és részben a ruházatot. 

A beszerzett állatokért, anyagi eszközökért megfelelő térítést fizettek. 
A kifizetéseket a gazdasági hivatal pénztárai, továbbá később június 21-<ln 
515/89. sz. rendelettel a hadtáp állomásparancsnokságokon felállított had
túp pénztárak eszközölték.1 

A beszerzéseknél tapasztalt önkényeskedést és visszaélést büntették. 
A lóbeszerzés jogát a nagyfokú népgazdasági lóhiányok miatt a Hadügyi 
Népbiztosság magának tartotta fenn (603/423. sz. rendelet)', hogy ezáltal 
is csökkentse a túlkapások elkövetésének lehetőségét. A lóbeszerzést úgy
nevezett lósorozó bizottságok végezték a helyszínre kiszállva, majd a 
besorozott lovakat a hadseregparancsnokság osztotta el a szükségleteknek 
ne 2gfelelően. 

~ A hadseregparancsnokság 510/27. hdm. szám alatt kiadott rendelete 
a:apján, minden élelmiszert a helyszínről kellett beszerezni. 

1 HIL 8. csomó. 
2 HIL 71. csomó. 
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A 612/29. sz. Utasítás alapján helyszínről kellett beszerezni az autó 
alkatrészeket, tová:bbá rendelet intézkedett a katonai ruházat kötelező 
beszolgáltatására is.3 

A helyszíni beszerzések során jó együttműködés alakult ki a Vörös 
Hadsereg beszerzési szervei és a helyi direktóriumok között. Több doku
mentum tanúskodik e kapcsolatokról. Csak példának emlitem az eszter
gomi Munkás és Katonatanács június 16-án kelt átiratát a párkányi 
direktóriumhoz országos járművek beszerzése tárgyában.4 

A beszerzési körletek szolgáltatóképessége, valamint a népgazdasági 
szükségletek, a lakosság ellátási igényeinek figyelembevételével, a Had
ügyi Népbiztosság a kormányzótanács határozatai alapján korlátozta a 
beszerzéseket. A beszerzéseket a hadsereg és a lakosság érdekei együttes 
figyelembevételével lehetett csak végrehajtani.5 

A beszerzési körleteket az elöljáró hadbiztosság határozta meg, ame
lyeket egészen az alegységekig osztották fel. A beszerző közegek a kész
leteket azonnali térítés ellenében a direktóriumok útján vették át. 

A nagy lótáphiányokra való tekintettel június 17-től áttértek a lo
vak zöld takarmányozására. 

A Vörös Hadsereg csapatainak ellátásában felhasználták továbbá a 
gyűjtött és zsákmányolt anyagokat is. 

A zsákmányolt fegyvereket, lőszert és egyéb anyagot a zászlóaljak 
gyűjtötték össze. Saját szük.ségleteiken felüli anyagokat a felvétele:z,ő ál
lomásokra, vagy az anyaggyűjtőhelyekre szállították hát<ra, ahonnan is
mételten pótolták a csapatok szükségleteit. A fennmaradt felesleges anya
gok a hadsereg anyaggyűjtő álZomásra kerültek hátraszállításra. 

Zsákmányolt nagymennyiségű készleteket szolgálati úton, a hadsereg 
parancsnokságnak kellett jelenteni, ahonnan átvevő közegeket irányítot
tak a helyszínre, a készletek felmérésére, hátraszállításának megszerve
zésére. 

A 3. hadosztály június l-én táviratban a következőket jelentette a 
hadsereg parancsnokságnak: ,,A losonci posztógyárban 10 vagon áru 
van felhalmozva. A városban elszórt és visszahagyott anyagok őrizetbe
vétele folyamatban." 

Június 9-én a hadseregparanosnokság képviselője Bert, a következő
ket táviratozúa: ,, ... az 1. dd. politikai megbízottja jelentette, Nagysu
rányban 150 vagon cukor fekszik. Érsekújváron nagymennyiségű bakan
csot és más felszerelési anyagot találtaik, melyeket lefoglalt és leltározását 
elrendelte." 

A hadseregparancsnokság a csapatokat érdekeltté tette a zsákmány
gyűjtésben azzal, hogy a zsáckmány mennyiségéhez és értékéhez viszo
nyítva jutalmazta őket. 

Az anyaggyűjtés a Vfuös Hadseregben szervezett volt. A hadtápállo-
más parancsnokságok anyaggyűjtő csoportokat szerveztek. A csapataik, 

3 HIL 93. csomó. 
4 HIL 71. csomó. 
5 Közélelmezési Népbiztosság átirata a Hadsereg Parancsnoksághoz, mely

ben az élelem készletekkel, különösen tejjel való takarékosságra szólít fel Bor
sodban, amely Budapest fontos élelmezési bázisát képezte. HIL 70. csomó. 
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valamint az anyaggyűjtő csoportok által összegyűjtött anyagokat is a 
felvételező állomásokra és anyaggyűjtő állomásokra szállították hátra. 

Az anyaggyűjtő állomások az anyagokat osztályozták, a felhasznál
ható részt kiutalások alapján a csapatoknak kiadták, a javítandó részt 
pedig javítóműhelyeknek adták át. Az anyaggyűjtő állomások gyűjtötték 
a sebesültektől leszedett anyagokat is. 

Az anyaggyűjtő állomások tehát ellátási bázisok és egyben a készle
tek újra elosztásának a szervei is voltak. A csapatokat az anyaggyűjtés 
terén igyekeztek: maximálisan tehermentesíteni, ugyanakkor feltárásában 
közvetlenül érdekeltté tették őket. 

Az anyaggyűjtésben a főszerepet a hadtápállomás parancsnokságok 
játszották. Bizonyítja ezt a hadseregparancsnokság 602/435. sz. rendelete,6 
an1elyben Felvidéken a hatvan.i hadtápállomás parancsnokságot bízta meg 
az anyaggyűjtés megszervezésével. 3-4 anyaggyűjtő csoportot kellett 
szervezni. (Putnoki-Losonci állomás parancsnokságához és az 1. dd.-hoz.) 
A Miskolci hadtápállomás parancsnokság a III. hdt. körletében kapott 
feladatot anyaggyűjtés megszervezésére. 

A hadtápalegységek, egységek és intézetek állományából szervezett 
anyaggyűjtő csoportok munkája szervezett volt és eredményes. 

A csapat<Yk feltöltöttségében mutatkozó hiányok, a pótlásra rendel
kezésre álló eszközök és anyagok kevés mennyisége gyaikran szükségessé 
tette a készletek újraelosztását. Elrre találunk utalást az I/21. zászlóalj 
táviratában,7 amikor jelentette a 80. dd.-nak, hogy összpontosítási körle
tébe mozgókonyhák és járművek nélkül érkezett be. A dd. elrendelte a 
konyhák zászlóaljak közötti újraelosztását. Találkozni lehet a tüzérségi 
lőszer újraelosztásával is az alegységek között. 

Az ellátmányi anyagok pótlásának egyik forrása volt, a javítással 
használhatóvá tett anyagok felhasználása. Javítottak ruházatot, lábbelit, 
fegyvereket, járműveket és egyéb (mozgókonyhák, lószerszám stb.) anya
gokat. 

Nagy jelentősége volt a ruházat és lábbeli javításnak, mely a köte
lezően beszolgáltatott készletek felhasználása után, az anyagpótlás je
lentős forrásává vált. Kis és közepes javításokat a zászlóaljak (4 mes
terember) és az ezredek (2 mesterember) végeztek. Közepes- és nagyja
vításokat végeztek a hadosztály, hadtest és hadsereg ruházati javítómű
helyek. A ho. ruházati javítóműhely állományába 8-10 mestexember tar
tozott. A javításba adott anyagok pótlására minden gazdasági hivatalnál 
5°/o cserekészletet képeztek.s A javítások végrehajtása mesterember hiá
nyok következtében nagy megterhelést jelentett a csapatoknak, különösen 
a zászlóalj és ezred gazdasági hivatalnak. A gyakori mozgás, manőverek 
miatt a kis javítókapacitást sem tudták tökéletesen kihasználni. A 601/ 
595. sz. hadseregparanc.snoiksági utasításban intézkedtek arra, hogy a ja
vításokat a hadosztályoknál, nagyjavítást Hatvan-Cegléd hadsereg javí
tóműhelyben kell elvégezni.9 

6 HIL 52. csomó. 
' HIL 53. csomó. 
8 A hadseregparancsnokság 604/614. sz. rendelete, HIL 53. csomó. 
9 HIL 53. csomó. 



A hadosztály és hadsereg javítóműhelyeket polgári mesteremberek
kel erősítették meg. 

A vonatanyag kisjavítást a csapatok, közép- és nagyjavítást a had
sereg javítóműhely és polgári javítóműhelyek végezték. Gépkocsi javítá
sok a hatvani hadsereg javítóműhelyben és polgári javító szerveknél 
folytak. 

A mozgókonyhák, üstök javítása és ónozása a vonatanyiag-szertárban 
történt Budapesten. 

A fegyvereket a géppuskás szakaszoknál, a zászlóaljnál rendszeresí
tett fegyvermesterekkel (kisjavítás), valamint a hadosztály, hadtest ja
vítóműhelyekben és a budapesti fegyverszertárban javították. 

Mindennemű anyag javításánál törekedtek a csapatok maximális 
tehermentesítésére, a polgári munkaerő széleskörű bevonására. Ezzel ked
vező feltételeket teremtettek a javítókapacitás bővítésére és lehetővé tet
ték, hogy a javítóműhelyek az anyagpótlás fontos forrásai legyenek. 

összefoglalva: a Vörös Hadsereg átvette ugyan a császári és királyi 
hadsereg ellátási rendszerét, azonban azt a sajátos helyzetnek és körül
ményeknek megfelelően fejlesztette, tovább építette. Az új rendszer ki.l 
alakítását alapvetően befolyásolta a Vörös Hadsereg saját ország területén 
folytatott tevékenysége. Ezért vált alapvető forrássá a helyszíni beszer
zés, az anyaggyűjtés és a javított készletekből történő ellátás. 

A háború honvédő jellege, a súlyos gazdasági helyzet számos kény
szermegoldást követelt az ellátásban és szükségessé tette valamennyi 
forrás ésszerű, gazdaságos kihasználását. 

A harctevékenységek anyagi biztosítását minden szinten egészen ap
rólékosan megszervezték és részletes anyagi inté7Jkedést adtak ki. A Ta
nácsköztársaság Vörös Hadserege valamennyi fontos tevékenységének 
anyagi biztosítására vonatkozó anyag a levéltári dokumentumokban ma 
is megtalálható. 

Az anyagi biztosítás szervezése, az ellátás megtervezése a hadműve
letek tervezésével párhuzamosan folyt. 

Az anyagi intézkedések a hadműveleti, harcinté2lkedések melléklete
ként, esetenként önálló harci okmányként szolgálati úton a zászlóaljakig 
eljutottak, A közbeeső parancsnokságok az elöljárótól kapott intézkedése
ket saját feladatuk figyelembevételével dolgozták fel és készítették el 
saját an:)'agi intézkedéseiket. 

Az alegységparancsnokok anyagi intézkedéseiket szóban adták ki. 
Az anyagi intézkedéseket nem naponta, hanem a feladat egész idő

tartamára kiadták, amely összefüggött azzal, hogy a napi feladatot nem 
határolták e-1 a csapatok tevékenységén belül, mint ahogyan azt nap
jainkban tesszük. 

Megfigyelhető az intézkedésekben az a törekvés, hogy egy-egy na
gyobb hadműveleti feladat végrehajtásához szükséges anyagi eszközöket 
mélységben megfelelően lépcsőzve a tevékenység egész időszakára létre
hozzák. 

Készleteket a csapatok mögött vasúton mozgatták. Erre utal a had
táp megszervezésének vázlata is, a salgótarjáni hadművelethez kiadott 
anyagi intézkedésekben. (1. sz. vázlat.) 
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A miskolci támadásra az 1. hadosztályparancsnok által kiadott intéz
kedés anyagi része is bizonyítja, hogy a harctevékenységek anyagi biz
tosítását a tevékenység egész időszakára szervezték. A csatolt vázlaton 
világosan kirajzolódik az ellátás két fázisa; egyrészt a vasúton mozgó 
ellátó raktárak rendszerén, másrészt a vasútállomásra (Füzesabony) tele
pített bázisok rendszerén keresztül. (2. sz. vázlat.) 

Ez a rendszer látható a kassai támadáshoz a 6. hadosztálynak 5. 28-
án és a 3., 5. hadosztál;ynak 6. l-én kiadott anyagi intézkedéséből is, ame
lyet a 3. sz. vázlat szemléltet. (3. sz. vázlat.) 

Az anyagi biztosítás megszervezésének sajátos formáját tapasztalhat
juk a kisalföldi-hadműveletben, amikor feltehetően az alacsony támadási 
ütem miatt nem szerveztek mozgó vasúti lőszer és eleségraktárt. 

A hadosztályok ellátó alapját képező raktárakat vasútállomásra tele
pítették és előrevonásukat vasúton tervezték. A hadtáp megszervezésének 
vázlata az anyagi biztosltás kialakított rendjét jól ábrázolja. (4. sz. váz
lat.) 

Ezzel a Vörös Hadsereg ellátási rendszerét lényegében összefoglal
tam. A következő számban az utánszállltás megszervezésének és végre
hajtásának rendjéről, valamint ezzel összefüggő szervezeti kérdésekről 
adok vázlatos áttekintést. 
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