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A MAGYAR ELLÁTÓ KATONÁK EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTT 

EMLÉKTÁBLA MEGKOSZORÚZÁSA 

Zimonyi István
3 

Tisztelettel és kegyelettel adózott szakmai elődeinek a HM Gazda-

sági Tervező Hivatal, a MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 

Parancsnokság és a HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség vezetése és 

személyi állománya, amikor a „Logisztikusok Napja” közös rendezvé-

nyei keretében ünnepélyesen megkoszorúzták a 2002. év „magyar ellátó 

katonák emlékére” az MH Központi Személyügyi Felszerelés Raktár ob-

jektumában állított emléktáblát. 

A Himnusz elhangzása után Gyarmati Sándor ezredes a MH Had-

tápanyag Ellátó Központ parancsnoka ünnepi beszédében a követke-

zőkben emlékezett a szolgálat több mint ezerszáz esztendős múltjára, te-
vékenységére: 

                                                      
3
 Dr. Zimonyi István nyá. ezredes, a hadtudományok kandidátusa, “A magyar ka-

tonai ellátás története a honfoglalástól napjainkig” c. Szakgyűjtemény vezetője. 

 

„A mai napon – a Logisztikusok 

Napja alkalmából – kegyelettel és tisz-

telettel adózunk mindazon elődeink 

emlékének, akik az elmúlt több mint 

ezerszáz éves történelmünk fegyveres 

küzdelmeiben becsülettel teljesítették 

kötelességüket a mindenkori magyar 

hadseregek mindenoldalú ellátásá-

ban.” 
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Vilmos német császár egyik legendás mondása volt, hogy a háborút tu-
lajdonképpen nem egy, hanem három hadsereg küzdi végig: 

Az első: elő- és felkészíti, elszállásolja, táplálja, szállítja, felszereli 

és pótolja a harcoló hadsereget. 

A második: fegyverrel a kezében küzd az ellenséggel. 

A harmadik: a sebesülteket ápolja, segít visszaszerezni elvesztett 

harcképességüket: életerejüket, izmaikat, agyuk, idegeik rugalmasságát. 

A magyar ember mindig hajlamos arra, hogy a háborúban csak a 

harcos cselekményeket ismerje el dícsérőleg, és általában nem nagyon 

érdekli azoknak anyagi téren való megalapozása. Ez esetben az „anyagi” 

szó nemcsak a szorosan vett „anyagiakat”, azaz a financiális hátteret je-

lenti, hanem a harc megvívásához nélkülözhetetlen fontos lőszer, élelem 

és üzemanyag ellátást is. 

Annak felismerése, hogy a háború harcos cselekményeivel teljesen 

egyenrangú annak anyagi terén való megalapozása is, sőt egyik a másik-

nak úgyszólván a folytatása, szerves kiegészítője, régi tapasztalat, a had-
művészeti irodalom kezdeteitől ismert. 

A legalaposabban megtervezett hadművelet is összeroppan, ha annak 

anyagi téren való előkészítése elégtelen. Az ellátásnak mindig működnie 

kell, mert hiányos vagy teljesen szétesett anyagi szolgálat esetében nem 
lehet hadműveletet folytatni.  

Gyakran maguk a küzdő katonák sem gondolnak arra, milyen ha-

talmas gépezet működik ellátásuk, biztosításuk érdekében. Sok-sok 

gondos, lelkiismeretes számvetés, szervezés és tervezés, fáradtság, nem 

egyszer a harcolókéval egyenrangú életveszedelem van amögött, hogy a 

fronton tevékenykedőknek minden a rendelkezésére álljon: a meleg étke-

zés, a lónak a zab, a motorhoz a benzin, és sok más apróság, amit termé-

szetesnek vesz a katona mindaddig, amíg nem tapasztalja annak hiányát. 

Az aztán teljesen elsikkad, hogy ezt az ellátó és szállító szolgálat hogyan 

oldotta meg. 

Az anyagi szolgálat tisztjei és közkatonái névtelenül dolgoztak régen 

is, s tevékenykednek ma is. Ritkán olvassuk nevüket a hadijelentésekben, 

kitüntetéseket sem osztogattak számukra valami bőkezűen. Azonban, ha 

ritkán is kaptak elismerést, legalább most emeljük ki, ők is hősök, az ellá-

tás hősei voltak és feladatuk ma is azzá teszi őket, akik egyéni érvényesü-

lésüket gyakran teljesen feláldozva, azért dolgoztak, dolgoznak, hogy a 
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harcot közvetlenül megvívó bajtársaik semmiben sem szenvedjenek szük-
séget. 

A tudatosan szervezett anyagi ellátó szolgálat nyomait már az ókor-

ban is fellelhetjük. Az egyiptomiak után az asszírok is rendelkeztek had-
tápszolgálattal. 

Bölcs Leó, a IX. században élt bizánci császár főművében, a Takti-

kában is kiemeli a stratégiai és taktikai tervezés mellett a „logisztika” 

fontosságát. A „logisztika” akkoriban is számszerű tervezést, a hadjárat 

anyagi szükségleteinek felmérését és annak alapján a készletekről való 
gondoskodást is jelentette. 

A honfoglalás idején minden nemzetség egy hadkiegészítő terület-

hez hasonlóan maga volt köteles kiállítani a megfelelő számú harcost, fel-

szerelésükről, lovaikról és élelmükről gondoskodva. Sámánok, kuruzslók 
és a sereget kísérő asszonyok vették kezelésbe a sebesülteket. 

Az Árpád-házi királyok és az őket követő uralkodóink regnálása 

alatt a hadsereg ellátásáról a felvonulási irányban lévő várakban és váro-
sokban felhalmozott készletekkel gondoskodtak. 

A törökök voltak az elsők, akik élelmiszeradagokat rendszeresítettek 

és járműveken a hadsereg után szállították. Példájukat aztán követték a 

velük szemben álló magyar csapatok is. 

A katona fogalmával az egyen- vagy formaruha szinte elválasztha-

tatlanul kapcsolódik össze. Az uniformissal csak a 30 éves háború alatt, 

ill. annak befejezésével találkozunk először. Egyes államok, városok a 
XVI. század 2. felében már tarka, feltűnő ruhába öltöztették katonáikat. 

A harmincéves háborúban már rendszeresen megszervezték az 

élelmezési szolgálatot. E korszakban már a raktárélelmezésnek is nyomát 

találjuk, mikor a hosszú háborúk által sokszor teljesen elpusztított vidé-

kek, a hadvezéreket raktárak felállítására kényszerítették. 

A harmincéves háború után az összes európai állam megreformálta 

élelmezési szolgálatát. A rendszert „ötmenet rendszernek” nevezték, 

mert a hadsereg csak 5, legfeljebb 6 napi menetre távozhatott el az élel-

mezési bázisától. Nagyobb távolságra már új raktárakat kellett létesíteni. 

A raktárrendszernek hátránya az volt, hogy a vesztes csata után az élelem 
az ellenség kezébe került, s a legyőzött sereg élelem nélkül maradt. 
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A költő és hadvezér Zrínyi Miklós jól ismerte a katonák szokásait és 

hajlamait, főként a zsoldosokét. Ezért is állapította meg alapelvül, hogy a 

katonát inkább lássák el élelemmel, évente egy rend ruhával és csak mér-

sékelten zsolddal, mert ha több pénzt kap, azt elkönnyelműsködi, így nem 
marad elég pénz a ruházatára és rendszeres élelmezésére. 

A következő fontos korszakot a magyar katonai hadviselésben és 

egyben az anyagi ellátásban is a Rákóczi Ferenc vezette szabadságküzde-

lem jelentette. A nagyműveltségű, európai szellemben gondolkodó feje-

delem korszerű ellátási rendszert alkalmazott. Az anyagi ellátást átfogó 

intézkedésekkel a „Regulamentum Universale” néven ismert, és 1707-

ben törvénybe iktatott szabályzat tartalmazta. Hatálya kiterjedt a zsoldfi-

zetésre, az élelmezésre, az elszállásolásra, a felszereléssel való ellátásra, 

azaz az egész hadtáp és a hadbíró szolgálatra is. A szabadságharc leveré-

se után a magyar hadügy és ellátás kérdése is a kialakult viszonyoknak 

megfelelően általában Ausztriával hasonló módon fejlődött. 

Az első csapatkórházak megalapítása a 7 éves háború utáni időkre 

esik. Mivel a csapatok szétszórtan voltak elhelyezve, zászlóaljanként és 

osztályonként szerveztek ilyen kórházakat, s ezeket a zászlótartó felügye-

letére bízták, akinek nősnek kellett lennie, hogy a felesége a betegek 

számára főzhessen. A XVIII. század folyamán rendszeresítették az ezred-

sebész beosztást. Mária Terézia már tanfolyamokat rendszeresített a se-

bészeknek, hogy a katonaorvosi pályát vonzóvá tegye. Az orvosok tiszti 

rendfokozatokat kaptak, s részükre magasabb fizetést biztosítottak. 1809-

ben állították fel az első, un. egészségügyi századokat, azzal a rendelte-

téssel, hogy a csatamezőről a sebesülteket a kötözőhelyre, vagy az adott 

helyzethez képest a felvételi kórházakba szállítsák, s ezalatt ápolásukról 

és kellő elhelyezésükről gondoskodjanak. A katona ruházatáról a kincstár 

gondoskodott. A szalmán és a tüzelőn kívül minden másért fizetni tartoz-
tak. A hadélelmezés előre berendezett raktárakból történt. 

Újabb jelentős szakasz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

időszaka, bámulatos teljesítményeket felmutatva az anyagi ellátás terén 
is. 

A kormány – később az Országos Honvédelmi Bizottmány – a 

csapatok ellátását területi illetőségű kormánybiztosokra bízta, akik helyi 

bevásárlással és szerződések kötésével igyekeztek eleget tenni feladatuk-

nak. Mivel a katonák élelmezésüket - a kenyéradagon kívül – maguk fi-

zették a zsoldjukból, rendszeresen vásároltak ételt, italt a csapatokat kísé-

rő markotányosoktól. A legtöbb parancsnok parancsban szabályozta, 

hogy egy-egy zászlóaljhoz hány markotányos tartozzék. Bem előírta, 
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hogy minden századot két „tápnő” kísérjen. Komáromban századonként 
4 markotányosnőt engedélyeztek. 

Akkoriban a napi ellátás ebédből állt, s csak 1881-ben vezették be a 

táplálkozás javítása érdekében a meleg rántott levesből álló reggelit. Né-

mileg javult az étkezés 1877 után, amikor a laktanyákhoz tartozó kertek 

és a lőtereket képező földek egy részét konyhakerti művelés alá vették, s 

a legénységet mind gyakrabban meleg vacsorával is ellátták. Hivatalosan 

1897 elején vezették be a heti kétszeri meleg vacsorát, s csak 1899 óta 

rendszeresítették a mindennapi vacsorát kávé- vagy főzelékkonzervből. 

1901-től alkalmazták a tábori sütőkemencét, 1909-ben rendszeresítették 

a mozgókonyhát. 

Bármilyen alacsony is volt kezdetben a honvédség létszáma, még 

ezek számára is nehézségekbe ütközött az elhelyezési körletek megszer-

zése. Ezért a törzsek irodáját bérelt helyiségben helyezték el, a csapat 

számára pedig nagyobb épületeket, üresen álló raktárakat, vagy üzemeket 

kerestek. Ahol lehetetlen volt a közös elhelyezés, a régi idők szokását kö-

vetve házaknál, egyenként szállásolták el a honvédeket, amelyért a kincs-

tár hálópénzt fizetett. Ezen az áldatlan állapoton gyakorló sátortáborok 

létesítésével próbáltak segíteni. A nagyszabású laktanyaépítés 1912-ben 

indult meg. A legjelentősebb építményt - a Budaörsi útit - a két gyalogez-

rednek is helytadó impozáns vállalkozást a háború végére fejezték be. A 

kész ruházat átvételére és tárolására 1869 júliusában felállították a Hon-

véd főruhatári bizottságot, amelyet 1894-ben átszerveztek Honvéd Köz-

ponti Ruhatárrá. Kezdetben a csapatok maguk mosatták és javíttatták a 

szennyes ágyneműt, de ez költségesnek bizonyult. Ezért 1898-ban Hon-

véd Központi Ágyraktár és Gőzmosó Intézetet létesítettek, vállalkozói 
alapon, amely 1901-ben már kincstári tulajdon lett. 

A honvédség vezetőinek a ruházat és felszerelés terén kiváló mun-

kásságát bizonyítja, hogy a világháború kitörésénél minden mozgósított, 

hadiállományú honvéd alakulat tökéletesen el volt látva. 

A XX. században két világháború zajlott le, amelyek nagy változást 

hoztak mind a hadászatban, mind a harcászatban, nem is annyira az elmé-

letek, mint sokkal inkább a gyakorlat terén. Olyan új harcot kiszolgáló 

eszközök kerültek használatba, amelyek az ellátó szolgálatok vezetését, 

szerveit és működését gyökeresen átformálták, megváltoztatták. 

A közlekedési eszközök fejlettségi foka minden időben rányomta 

bélyegét a hadviselés módjára. Egyrészt lehetőséget nyújtott a hadveze-
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tőségeknek, másrészt megszabta a hadműveleti elgondolások korlátait is. 
Ezt a keretet korunk technikai fejlődése óriási méretekben tágította. 

A katonai ellátó szolgálatok faladata és céljai békében és háború-

ban nem teljesen azonosak. Békében arra hivatottak, hogy a csapatok 

anyagi szükségleteinek, az előírt minőségben és mennyiségben való leg-

jutányosabb beszerzését, azoknak okszerű és gazdaságos kezelését, fel-

használását irányítsák és ellenőrizzék. Ez gazdálkodó tevékenység, 

amelyhez katonai, jogi, közgazdasági, technológiai és számviteli ismere-

tek szükségesek. Háborúban a gazdasági és számviteli szempontok hát-

térbe szorulnak. az élelmet, felszerelést, ruházatot és más anyagi eszkö-

zöket – kerüljön bármibe is – kellő időben, mennyiségben és helyen, 
amint azt a hadműveletek megkívánják, okvetlenül elő kell teremteni. 

“Tábornok és tiszt urak. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink. 

Ma a kései utódok tiszteletével eljöttünk, hogy a katonai ellátás neves és 

névtelen hőseinek emléktáblájánál elhelyezzük a kegyelet és tisztelet ko-

szorúit, virágait.„ 
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Az ünnepi megemlékezést és koszorúzást követő Szózat elhangzása után 

az ünneplők megtekintették az emléktáblának is méltó helyet adó meg-

újult Logisztikai Emlékmúzeumot, mely a közelmúlt millecentenáris év 

rendezvényeinek sorába illeszkedve létesült, az akkori Anyagi Technikai 

Főcsoportfőnökség kezdeményezésére, valamint szolgálati ágai közre-

működésével. Nem kisebb célt kitűzve, hogy hozzájáruljon – a kezdetek-

től napjainkig – a sok évszázados magyar katonai logisztikai kultúra jobb 

megismeréséhez, mind a hadseregben, mind pedig a lakosság körében. 

A gyűjteménynek az MH Hadtápanyag Ellátó Központ (HTPEK) 

központi személyi felszerelés raktár Daróczi úti objektuma kereken 

százéves arzenálja adott otthont, hadseregünk logisztikai múltját idéző 

méteres falaival. Hiszen két világháború magyar katonáit innen öltöztet-

ték fel ruházattal, látták el felszereléssel, majd indultak harcba Európa 

különböző hadszíntereire az Isonzótol a Donig. Napjainkban pedig kato-

náink a különböző ENSZ és NATO missziók keretében – ugyancsak in-

nen felszerelve – teljesítenek szolgálatot a Sínai félszigettől a Balkán tér-
ségéig, illetve mint ismeretes majd Afganisztánban is. 

A kiállított ma már pótolhatatlan korabeli tárgyak és dokumentumok 

a logisztika számos ágazatának fejlődését tárja elénk. A múzeum termei-

nek sorrendjében: ruházat és személyi felszerelés, élelmezés, egészség-

ügyi és állategészségügyi anyagellátás, közlekedés, szállítás, üzemanyag 

ellátás, elhelyezés és katonai építés, mindezeket nem utolsósorban a 

személyi fegyverzet évszázadokra visszanyúló fejlődésének bemutatása 
teszi teljessé. 

A technikai parkban sorakoznak az ellátás kerekes eszközei: töb-

bek között az első világháborúból egy lóvontatású tábori fertőtlenítő ko-

csi, a mozgókonyhák valamennyi rendszeresített változata 1909-től nap-

jainkig, az 1901 M fakerekes tábori sütöde, a korunk színvonalát tükröző 

konténerekben elhelyezett, automatizált tábori sütöde és mosoda komple-

xumok, továbbá mások. 

A múzeum
4 

iránt érdeklődők között – a hazai látogatókon kívül – 

megfordultak számos ország hadseregeinek szakemberei, logisztikusai, 

                                                      
4
 A szakgyűjtemény helye: az MH HTPEK Központi személyi felszerelés 

raktár területén, Budapest XI. ker. Daróczi út 5. 

A látogatás ideje: kedden és szerdán: 9.00 – 12.00 óráig. 

Látogathatják: a katonai és nyugdíjas szervezetek személyi állománya cso-

portosan, díjtalanúl. 
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többek között az Egyesültállamok, Kína, Spanyolország, Portugália, Bel-

gium, Észtország, Lengyelország, Csehország, Ausztria és a NATO ré-

széről is. 

A kiállítás rangját jelenti, hogy ma már a Hadtörténeti Múzeum fi-

ókintézménye, filiáléjaként működik, mint az Összfegyvernemi Logisz-

tikai és Támogató Parancsnokság szakgyűjteménye. A múzeum tevé-

kenységének elismerését jelenti továbbá, hogy a múlt évben a „Hadimú-

zeum Alapítvány” neves kuratóriumának döntése alapján tevékenységét 
emlékplakettel honorálta. 

A hétköznapok feszítő munkatempója közepette meg kell állni, visz-

szatekinteni, emlékezni mindazokra, akiktől átvettük a szolgálat staféta-

botját. Azzal a felelőséggel, hogy amikor elődeink utódjai, egyszersmind 

utódjaink elődjei is vagyunk, érezzük helyünket és szerepünket a logisz-

tika hadtörténelmünket átívelő működésében. 

 

                                                                                                                
A látogatási igény bejelentését Dr. Zimonyi István nyá. ezredes, a gyűjte-

mény vezetője fogadja ( :: 466-4611, HM: 22-455 ). 

 


