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A fegruer- és |ószerbiztositás tiirténetét üzsgálva megállapítható,
hogr hosszú volt az út a honfoglaláskori fegrverkovácstól a napjaink
Bnyagi-technikai szolgálatáig. A történelmi eseményeket vizsgálva rög-
zíthető, hory a jelenlegi értelmezésű fegyverzettechnikai szolgálat tény-
leges fejlódése a tűzeszközök, különösen a tüzénégi lövegek megielené-
sével kezdódött. A szolgálat technikai biztosítási ága a fegyverek fejló-
désével alakult ki. Minél bonyolultabb fegyverek álltak rendszerbe, annál
nagobb szakértelmet, esetenként na§pbb létszámot ktivetelt azok üzem-
bentartása,

Ezen fejlődés egyik fontos állomiása volt az 1940-es években létre-
hozott tüzér §zemszlopo\ mozgó javítómúhelyek

A békehadrend szerinti hadtestek szervezetében, a hadtest fegyver-
zeti (feg5rver és lószer) előadók szakmai alárendelségében területi állan-
dó tüzérségi és feg5iverjaűtó múhelyek működtek, hadtestenként 1-1.

Ajavítóműhelyek egbel"anyaalakulatal' voltak a hadi hadrend sze-
rint megalakuló javítóműhelyeknek, a tüzér szeroszlopoknak.

A mozgo javítóműhely gépi- és műhelyberendezésének kisebb része
gépkncsira volt szerelve. A gépi felszerelés és anyag na5lobb részét vas-
úton szíllították Mozgékonlnága lehetővé tette, ho§/ telephelyet könnyű-
§zerrel változtathatta.

A mozgo javítóműhely szervezeti felépítése az 1. számú vózlaton lát-
ható. Állománya (l9,t0-es szervezés szerint): 2 tiszt, 51 legénpég (fegy-
vermester, stb.) 5 tehergépkocsi (5 tonnás), parancsnoki gépkocsi és 2

t Gá§pá, Tlbor ínkpaedes, MH FvTszF-§é8 fe8jryeí,ló§zer á§ mtl§zaki technik8i o§ááyvezetó
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kerékpár. Hosszabb időre történó telepítés esetén 4-ó-szoros állományra
emelték létszámát-

Vasúti szállítóeszköz szükéglete 16 tengely volt.

A gépkocsik bertndezése:

- ery tehergépkocsi mint anyagkocsi, pótkocsija gépmúhelynek és

eróközpontnak volt berendezve;

- egy tehergépkocsi mint anyagkocsi, pótkocsija kovácsmúhelynek
volt berendezve;

- eg5r tehergépkocsi tüzérségi tárrészleg kocsi, pótkocsija feglrverzeti

tánészleg kocsi;

- egy vontató gépkocsi, pótkoc§ija mint málha- és eleségkocsi;

- eg tehergépkocsi mint optikai üzem;

- egy pótkocsi a beosztott személyzet szállítására;

- eg5r személygépkocsi a parancsnok és helyettesének részére, 
]

A mozgo javítóműhe|y lehetőség szerint a megléű ipari üzemekben

települt. A-teiepülánek éz a módja azonban nem minden esetben volt

alkajmaáató. §zabadban való településre egy nagy szereló és több ki-

sebb műhelysátor, valamint parancsnoki sátor állt rendelkezésre,

A település vázlatát szabad telepü|és e.setén a 2, számú vázlat, mun-

ka- és üzemmenetét a 3. számú vázlat taíta|m^zza.

A jaűtómúhely parancsnok feladata volt a múhely vezetése és a mun-

kamenet szabályoiáia. Helyettese a tűzérszertáti tiszwiseló volt, aki a
műhe|y anyagszámadói, a műszaki közigazgatási, a gaÁászatközigazga-
tási és a katonai igazgatá§i teendóket látta el.

A tüzénnesterek vottak a naércégi, optikai múhelyészlegeN valamint

a tárrészle7 munkavezetői, illetve anyagkezelői.

A feguermester volt a feguelz*i műhelyészleg munkavezetője,
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A szakmunkák elvégzésére a műhelyrészlegek katonai §zakmunká-
sokkal rendelkeztek, a köveíkezók szerint feglverlakatos, asztalos, bog-
nár, kovács, esztergályos, marós, fúrós, hegesztó, festó, szíjryártó, villany-
szerelő, optikai műzerész, gépkezelŐ, motorszerel&gépkocsivezető, szabó
és cipész. A szakmunkások létszámát a szükséglet szabta meg, változó
volt.

A tüzérségi, optikai és fegyver alcsoportok a műhelyrészlegben nem
voltak egymástól elkülönítve, hanem munkájuk elvégásében szervesen
egrmáshoz kapcso|ódtak.

A mozgó jaűtómúhelyekben a következó nrrnlriilrat végezték elre-
pedt vary eltört lóvegtalpak kifoltozása, új szegecselések, a csófar sérü-
leseinek javítása, perselye\ csaprágn§ csapszegek cseréje, tengeb€keíL ke-
rekeken, mozdonyon és lőszerkocsikon előforduló sérülések j avítása, se-
lejtes részeknek újjal való pótlása, bádogos munkárk elvegzése, kisebb
alkatrészek ryártása, valamint az összes mázo|ások; továbbá az optikai
műszerek és lövészfegrverek alkatrészcserés javítása, javítás utáni besza-
bályozása.

A mozgó javítóműhely (tüzér szeroszlop) műhelyfelszerelésének
elégtelensége folytán, csak középJavít6sokaí tudott végezni. Aá a meg-
rongálódott tüzerségi és optikai anyagot, amelyet a mozgo jaűtóműhely-
ben nem lehetett javítani, az állandó javítónűhelyekbe kellett hátraszál-
lítani.

Az állandó jaűtóműhelyben megfelelő mennyiségben álltak rendel-
kezésre a legkülönbözóbb tüzérségi felszerelési cikkek és lőfegyverek
tartalékalkatreszei.

A mozgó jaűtóműhely azt a nem javítható e§zközt, amelyet elóre|át-
hatólag az állandó Javitóműhely sem tudta m€avltani egyenesen a
hátorság központjába iránfitotta.

A tüzér§égi, optikai és fegruerzeti anyagok fó javítását (naryjavíti-
sát) elvben a hátotszágban|éxő tizérszertár és fe5rueíszeítáí végezte.

Az olyan tüzerségi és optikai anyagcikkek javítását, amelyek sajátos
múszaki szerkezetük folytán csak bizonyos intézetekben vagy meghatá-
rozott módon voltak javíthatók és amelyeknek jaűtására a tüzénzertár-
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nak és fegrerszertárnak sem ldképzett személy?f;te, sem berendeáse
nem volt, a honvédelmi minisztérium intézkedése szerint rz orrg beren-
dezett gúrí iizemeliben vége.zték

AJavításbe adás jegzókiinyv alapján iörtént A korabeli szabályzat
szeriut a jegzókönyv elkészítéséért a csapatnál láó tiizé§zeítári ti§zt-
viseló volt a felelős "A csapanól ki nem javítható, megrongólt löveganyag-
nak és optikai cilrlcelotek javítdsba aüsót javasolja. A sérülés mér,téMről
és ol<óróI jegzók)nyvet szertces6 a benae foglalt adankat a lövegluJnybe
jeglzi, a sériilt liiveganyaguk és optilcai cilr*elolek a javííómúhelybe való
ebzúMtós óról gondos l<odik

A javításból érl<czett We4el<z4 tüzéné§ és optiltli ci]dcelcet az ótvétel
alkabnával szeméIyesen viagálja meg.

Üpeljen arrq hogt olyan megrongólt anyag atnely a csapamúI is ja-
víthatQ ne l<erijljön mozgó vagt óIlandó javftóttulhelyhez," (1)

A fellelhetó irodalomban a mozgó javítóm,i|elyek második ülághá-
borús tevékenlnégéról nem sok adat található. Osszességében negálla,
píthatd hogl a harmló csapatokat követve, sokat tettek a harcképesség
fenntartása érdekében, mert a háboní nagrobbik részeben a maryar c§a-

patok jelentós eszközutánpótlásra nem számíthattak. I§ a harérték
megőrzeséne§ növelésének eryetlen módja a javítás volt.

A mozgo javítóműhelyek is osztoztak a csapatok sorsában. Példa er-
re az alábbi idézet:"Novij-Oszl<ohan bemlaák a 103. tüzénégi szeroszlop
és a 101. vonatmúhely anyagót vasúi kocsikba. A vagotnlouk azonban
csak íelét továbbfthattóh meí' a szoujet erők a vasútvonalat E. irúnyban
jaruár 20-án megszaátottál; a D. irónyba való száIlítás pedig mór laráb-
ban leheutkn vok" (2)

Felhasznált irodalon:

1.) Tervezet. L,ószer, tiizérségi anyag és fe5verzet pótlása. Buda-
pest, Attila N},omda Rt. 1940.

Z) Nag4r.Pisztrai-Tóth*.Zimonyi: A magnr katonai ellátó (had-
táp) szolgáIat története. zííjnyi Mikló§ Kiadó és MN Hadtápfónökség,
Budapest 19&4.

242



!. sL vlklol
Moz8ó javítóműhely sz€rvezeli feléPít6sc

l 1940 l

l;;*"*-;l
l

tüzérszertári tiszLviselő
seoédközesek

@[yJ:ei{l
r 

= a tűzér§égi tárfészleghez
"= ilt vo]! elh€lyez- §zervesen hozzátártozolt

ve a gardaságl !l9. áz optikál tárrészleg l§
ciész és Javíiéfi{l-
helyÉ ls

}€<,iei,Yzés: A roz9ó javítórn(lhel}, állú§{nr,áL a hadiállo-
riány tábláaaL határozla r.Eg.

r9I!L{; Terv€z€l. Iószer, tüzérségi ányág és fegr}.verret
tótlá§á, 1. §zárn1 fugqelék

s zí j9Yá rlódl-

19

fe9t6-
nűhely



2, sL lú.lot

n^,*k",lT)
| (g'ép'e, | _J

l leouveíleh1l\
l:l,áíiésrl€oíl >
Ikocsi(Dótr:7

E:,,"l.l
|'.!ffjy I

@

@
r.:Dn:rl;l
liFeouverla?l
íl aío1 mű - :_1

l:hetu sátopl
v , ..:,.,.,.,.. ,:.1

ffil
limijheluki- l l
F§i(géPes)il I

::
l vátna és N
B:ú9r
@

N)

Moz8ó jlvíaóműhely telePí(ésc

t@r,j,;|i:iiiffi;
,/l l{ovácsmü-l

(Jn?'tsutí"'I

líifilTlitrri,fra
l;íú.lak6[os.l

[ffi#jiil

l-r.*;l
I tretg sá- |

I tol 
I

@
@

@
zí:Tú_ tárrész,l

U,iílffiJ

rsr-j"űJ
I t!.;ábó; 

I
l cloesz-mu- |

l hitg sát r 
I

mJ
l no!i iro- |

lda 
sátor 

I

kb.4 db. löveo számára
üzór szerelős á tor



3- sL ,rázlal
]uozgó javítómíhely munka_ é3 üz€mmenete

I

t\,)

Beérkezelt angag

Bevirsgálás és elosz[ás

i
I

i

I
:
I

,


