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A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS 
KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 

1944―1947 

Horváth Attila1 

Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kivá-
lasztott magyarországi célpontok ellen 1944. április 3-án vette kezdetét. 
A második világháború alatt nem ez volt az első bombatámadás a ma-
gyar katonai és polgári célpontok ellen, mert a jugoszláv légierő 1941. 
április 7-én már sikeres támadást intézett a határközeli városok ellen. 
Az 1944 áprilisában sorozatossá váló bombázásokat a háborús károk 
keletkezése szempontjából fordulópontnak lehet tekinteni, mert ekkor 
kezdődött el a lakosság és az anyagi javak megsemmisülése.  

A pusztulás mértéke 1944. augusztus 26-át követően a harcok befe-
jezéséig fokozódott. Ezen a napon ugyanis az ország területe szárazföldi 
hadszíntér is lett.2 A magyar történelemben a lakosság életében és az 
anyagi javakban keletkezett kár, arányait tekintve talán csak a tatárjárás 
alatt volt ennyire intenzív. A háborús veszteség természetesen a közleke-
dési létesítményeket és járműveket sem kerülhette el. A becsült adatok 
szerint az országot ért, 1938. évi értéken számított 21 951 millió pengős 
háborús kár 16,8%-a közlekedési rendszert érintette.3 Az utókornak a szá-
raz statisztikai adatokon túl talán sokkal többet mond el az, hogy a máso-
dik világháború végére gyakorlatilag megbénult az ország közlekedése. 
Az elszenvedett károk olyan nagyságrendeket értek el, hogy azok hatásai 
komolyan veszélyeztették a mezőgazdasági- és ipari termelés újra indítá-
sát és a lakosság ellátását. Gyakorlatilag csak néhány nappal több, mint 
egy év alatt váltak semmivé a magyar közlekedési rendszer modernizáci-
ója érdekében végzett százéves munka erőfeszítései. 

                                                      
1 Dr. Horváth Attila alezredes, PhD., Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Bolyai János Katonai Műszaki Kar Logisztikai Tanszék egyetemi docens. 
2 A szovjet csapatok az Úz és a Csobányos völgyében, illetve az Ojtozi szoros-
ban ezen a napon lépték át Magyarország második bécsi döntéssel megállapított 
határát.  
3 Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–
1985. I. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1985. 18.o. 
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A közlekedési hálózat és a járműállomány veszteségeit a légitáma-
dásokon kívül, a szárazföldi harci cselekmények, a német és magyar csa-
patok ún. kiürítéssel – robbantással és vonalmegszakítással – kapcsolatos 
tevékenysége, a járművek és más közlekedési eszközök hadizsákmány-
ként való lefoglalása okozta. A magyarországi harcok befejezése után 
sem szűntek meg teljesen a közlekedési rendszert veszélyeztető tényezők. 
A háborút követően a rossz közbiztonsági helyzet miatt elszaporodó fosz-
togatások főként a járművekben okoztak tetemes károkat. A tanulmány 
műfaji és terjedelmi kötöttségei nem adnak lehetőséget, a közlekedési 
rendszert ért háborús veszteségek részletes elemzésére. Ez a vizsgálat 
akár egy tudományos konferencia, vagy önálló monográfia tárgyát is ké-
pezheti. Jelen írásunkban a közlekedési rendszert ért károk főbb jellem-
zőinek és a károk helyreállítási – 1947. augusztus 1-ig, a 3 éves terv elin-
dulásáig – folyamatának bemutatására vállalkozom.     

A közlekedési alágazatokat érintő háborús veszteség jellemzői 

Hidak és a vasúti közlekedés 

A közlekedési alágazatok közül a vasút létesítményei és pályáin kö-
vetkezett be a legnagyobb pusztítás. Ezt természetes következményként 
is lehet kezelni, mert az 1940-es években a közlekedési munkamegosz-
tásban még a vasúté volt a vezető szerep. Ez vonatkozott a hadiipari és 
katonai szállításokra is. Így az elsődleges közlekedési célpontokat a vas-
úti műtárgyak és berendezések jelentették, amelyek pusztítása a vasúti 
közlekedési alágazat „kötött-pálya” jellegéből könnyebb feladatot is je-
lentett.  

A vasúti közlekedés alágazat számára különösen érzékeny vesztesé-
get jelentett a Duna és a Tisza hidak felrobbantása. (A vasúti pálya és 
műtárgyak veszteségeinek arányait és nagyságrendjét az 1. sz. diagram 
szemlélteti). A visszavonuló német csapatok akkor is felrobbantották a 
hidakat, amikor ezt a harcászati és hadműveleti helyzet egyébként nem 
indokolta. Főként a budapesti hidak pusztulását nem lehet katonailag in-
dokolni. Erre az értelmetlen rombolásra még Budapest felmentéséért indí-
tott un. Konrad-hadműveletek4 sikerében való reménytelen bizalom sem 

                                                      
4 A német hadvezetés Konrad fedőnéven 1945. januárjában három támadást indí-
tott a Budapesten körülzárt német és magyar csapatokkal való szárazföldi had-
műveleti érintkezés felvétele érdekében. A támadások bár, kezdeti szakaszokban 
sikereket értek el, a bekerítés gyűrűjét azonban egyik alkalommal sem nem sike-
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adhat felmentést a német hadvezetés és az őket támogató nyilasok számá-
ra. A háború után a budapesti közúti- és vasúti hidak hiánya a Kárpát-
medence közlekedés-földrajzi adottságai miatt óriási hátrányt jelentettek 
az egész ország számára. A második világháborúban a magyarországi hi-
dak felrobbantásának és a későbbi – évtizedekig elhúzódó – helyreállítá-
sának tapasztalatai is bizonyítják, hogy a rombolások elrendelése előtt 
mérlegelni kell a háború utáni következményeket is.  

A korabeli Magyarországon, a trianoni határokon belül a Dunán 6 
a Tiszán 7 hídon bonyolódott a vasúti forgalom. A Tiszán a legnagyobb 
jelentőséggel a Szolnoki híd bírt, mert a háború előtt az átmenő forgalom 
több mint a fele ezen a hídon ment keresztül. A Dunán a vasúti hidak kö-
zül a Déli Összekötő hídnak volt a legnagyobb jelentősége, mert az át-
menő vasúti forgalomnak több mint 2/3-át ezen a hídon bonyolították le. 
5 

Óriási mértékű volt a vasúti járműállományban bekövetkezett vesz-
teség is. A kár pontos nagyságát több tényező együttes hatása miatt nehéz 
megállapítani. Nem lehetett tudni pontosan, hogy 1944 augusztusában a 
váratlan román átállás miatt, hány darab a MÁV tulajdonát képező moz-
dony és vasúti kocsi került a román vasutak birtokába. Nehéz meghatá-
rozni azoknak a gördülőanyagoknak a számát is, amelyek a hadicselek-
mények következtében semmisültek meg. Szinte lehetetlen pontosan 
megállapítani azoknak a vasúti járműveknek a pontos mennyiségét, ame-
lyeket a visszavonuló németcsapatok és nyilas hatóságok vittek maguk-
kal. Nem teszi lehetővé a kár megállapítását azt sem, hogy a szovjet csa-
patok hadizsákmányként kezelték a lefoglalt vasúti gördülőanyagot. 

Közúti közlekedés 

A közúti hidakat szinte kivétel nélkül a visszavonuló német és ma-
gyar csapatok robbantották fel. (A közutak műtárgyaiban bekövetkezett 
veszteségeket a 2. sz diagram szemlélteti). A hidakon és a közúti műtár-
gyakon kívül a háború alatt a közutak állapota elsősorban nem a légitá-

                                                                                                                
rült feltörni. Így január végére Budapest felmentésének illúziója semmivé fosz-
lott. 
5 Források a magyar népi demokrácia történetéhez V. kötet. Főszerkesztő: Verő 
Gábor; Szerkesztő: Káposztás István.  Dokumentumok a magyar közlekedés tör-
ténetéből. A kötetet összeállította és bevezetőt írta: Pálmány Béla. (a továbbiak-
ban Dokumentumok…) XIV―XVI. o. Közlekedési Dokumentációs Vállalat ki-
adása. Budapest 1981.     
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madások és a szárazföldi harcok miatt romlott le. Az utak károsodásának 
okát a hadiforgalom miatt növekvő igénybevételben, valamint abban kell 
keresni, hogy 1943-tól kezdődően pénzügyi források hiányában a karban-
tartás csak az elengedhetetlenül szükséges munkálatokra korlátozódott. 

A közúti közlekedés belső arányaiban az utakhoz képest a járműál-
lományban sokkal nagyobb arányú veszteség keletkezett. A háborút kö-
vetően az ország területén szinte alig maradt üzemképes teher-, illetve 
személygépkocsi. A második világháború után az 1920-as években meg-
hirdetett és az 1938-ban a győri program elindulása után felgyorsított – 
jelentős anyagi erőforrásokat felemésztő motorizációs programot – gya-
korlatilag ismét a nulláról kellett újra indítani. A vasúti járművekhez ha-
sonlóan lehetetlen megállapítani az ország területéről kivitt, hadizsák-
mányként lefoglalt, a szárazföldi harcok során megrongálódott és 
hátrahagyott gép- és fogatolt országos járművek számát.    

Vízi és légi közlekedés 

A második világháborúban a Magyar Királyi Folyam- és Tengerha-
józási Részvénytársaság (a továbbiakban M. F. T. R.) veszteségeit a      
3. sz. diagram szemlélteti. A magyar úszóegységekben bekövetkezett há-
borús károk tömegessé válása a román kiugráshoz kapcsolódik. A M. F. 
T. R. több mint 50 db hajója rekedt kint Bulgáriában és Romániában 
1944 augusztusában.6 A németek a szovjet csapatok előretörése miatt – a 
szövetséges légierő a Duna elaknásítását célzó bombázásai ellenére – ki-
hajóztatták Magyarországról a hajóállomány jelentős részét. A magyar 
hajók további sorsáról teljes biztonsággal nehéz adatokat közölni. Ennek 
okát abban kell keresni, hogy Ausztriában és Dél-Németországban a 
szövetséges csapatok közeledtére a németek több magyar úszóegységet is 
felrobbantottak. A harcok befejezése után több magyar hajó is hadizsák-
mányként amerikai, brit vagy szovjet katonai hatóságok kézébe került.  

A második világháború kitörése előtt a gyors fejlődésnek induló 
magyar légi közlekedés létesítményei és repülőgépei a háború alatt szin-
te teljesen megsemmisültek. A visszavonuló német csapatok magukkal 
vitték a bombázások után még használható állapotban maradt utasszállí-
tógépeket. A repülőterek – így a két nagy budapesti, a ferihegyi és a bu-
daörsi reptér is – a szövetséges légierő bombázásai, illetve a visszavonuló 
német és magyar csapatok rongálásai miatt súlyos károkat szenvedtek. A 
német és magyar katonai hatóságok a szövetséges légitámadások után a 

                                                      
6 Dokumentumok…. LIII. o. 
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repülőtereket még ideiglenesen helyreállították, de a végleges kiürítési 
parancs kézhezvétele után a fel- és leszállópályákat, a visszavonuló né-
met csapatok 50–60 cm mélyen felszántották.7  

A repülőgépek- és a légi közlekedéséhez szorosan kapcsolódó földi 
infrastruktúra megsemmisülésén túl a háború után komoly gondot jelen-
tett, hogy a pilóták, a légi forgalmat irányító, valamint a repülőgépeket 
üzemeltető repülőműszaki személyzet tagjainak döntő többsége vagy a 
háború áldozata lett, vagy a visszavonuló német és magyar csapatokkal 
együtt nyugatra távozott és onnan a háborút követően nem tért vissza.  

A magyar közlekedési rendszer újjáépítésének tapasztalatai 
1947-ig 

A magyar közlekedéspolitika főbb jellemzői 1944–47 

Magyarországon a harcok befejezése után a közlekedési rendszer 
helyreállítása, illetve újjáépítése nemzeti stratégiai fontosságú üggyé 
vált. Ennek jelentőségét, valamennyi az Ideiglenes Nemzetgyűlésben és 
az Ideiglenes Nemzeti Kormányban8 részt vevő politikai erő felismerte. 
A vasúti-, közúti-, és vízi forgalom újraindítása és folyamatos fenntartása 

                                                      
7 Koós Imre: Légiközlekedésünk jövője. Megjelent: a „Magyarország közleke-
désügye 1947” című kiadványban. Közzéteszi a Magyar Mérnökök és Techniku-
sok Szabad Szakszervezete. Szerkesztette: Duzs János. Budapest, 1947.  
152―159. o. 
8 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásának közvetlen előzményei: 
1944. december 2-án Szegeden, a Független Kisgazda., Földmunkás és Polgári 
Párt (FKgP); a Magyar Kommunista Párt (MKP); Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt (SZDP); Nemzeti Parasztpárt (NPP); Polgári Demokrata Párt (PDP), il-
letve Szabad Szakszervezetek megalakították a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Frontot. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakulásakor kisebb módo-
sításokkal az MKP 1944. november 30-án elfogadott programját fogadták el. A 
szövetséges hatalmak hozzájárulásával 1944. december 14-én megkezdődött az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásának előkészítése. Az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés a felszabadított területeken tartott nyílt szavazást követően 230 képviselő 
részvételével 1944. december 21-én Debrecenben tartotta alakuló ülését. Az Ide-
iglenes Nemzetgyűlés megalakulásának másnapján szintén Debrecenben kezdte 
meg működését, az Ideiglenes Nemzeti Kormány, elnöke az 1. magyar hadsereg 
volt parancsnoka Dálnoki Miklós Béla vezérezredes lett, a kormányban a függet-
lenségi fronthoz tartozó pártok és független politikusok kaptak miniszteri tárcát. 
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nélkül a társadalmi és gazdasági élet, illetve a közigazgatás megszervezé-
sére tett minden kísérlet eleve kudarcra volt ítélve. 

A közlekedési infrastruktúra gyors újjáépítésének szükségességét 
elsősorban az alábbi tényezők indokolták: 

• A Vörös Hadsereg harcoló és megszálló csapatainak szállítási 
igényei; 

• A nagyvárosok, elsősorban Budapest lakosságának ellátása; 

• A háborús károk helyreállításához, az ország gazdasági újjáépíté-
séhez nélkülözhetetlen vasúti-, közúti- és vízi szállítások feltétele-
inek megteremtése; 

• A társadalmi élet és a közigazgatás normalizálása. 

A közlekedési ügyek irányítását az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
megalakulása után kommunista politikusok vették át. Az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány megalakulásakor a Magyar Kommunista Párton (a to-
vábbiakban MKP) belül is kevés befolyással rendelkező, ismeretlennek 
számító Gábor Józsefet nevezték ki kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszterré. Gábort 1945. május 11-én, a számos negatív politikusi és 
személyiségi tulajdonságairól is hírhedtté váló, azonban vitathatatlanul 
kiváló szervezői képességekkel rendelkező Gerő Ernő9, a magyar kom-
munista mozgalom egyik meghatározó alakja követte. Gerő Ernőnek 
elődjével ellentétben nagy tekintélye és befolyása volt a szovjet politikai 
és katonai vezetőkörökben és a pártján belül is. Ez az ismertség néhány 

                                                      
9 Gerő (Singer) Ernő Tergebec 1898. 07. 08Budapest 1980. 03. 12.) 1919-ben 
a Tanácsköztársaság ideje alatt csatlakozott a kommunista mozgalomhoz, a 
Kommunista Ifjúmunkás Szövetség egyik szervezője. A Tanácsköztársaság bu-
kása után Bécsbe emigrált. 1922-ben illegális pártmunkára hazatért, még abban 
az évben fegyházbüntetésre ítélték. 1924-ben kiadták a Szovjetuniónak. Ezt kö-
vetően a második világháború előtt Franciaországban, Belgiumban, Spanyolor-
szágban, Portugáliában, Finnországban és Jugoszláviában vett részt a kommunis-
ta mozgalom irányításában. A második világháború alatt a KOMINTERN-ben 
képviselte az MKP-t, illetve a magyar hadifoglyok antifasiszta átnevelését irányí-
totta. 1944. novemberében az MKP egyik vezetőjeként tért vissza Magyarország-
ra. Azt követően is a Rákosi Mátyás vezette szűkebb vezetés tagja maradt miután 
közlekedési miniszteri tisztségéből felmentették. Rákosi Mátyás 1956 júliusi le-
váltását követően 1956. október 25-ig az MDP Központi Vezetőség első titkára 
volt. Leváltása után több vezető társával együtt a Szovjetunióba távozott, 1960-
ban hazatért, majd 1962-ben kizárták a pártból.    
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fontos kérdés megoldásában döntőnek bizonyult, hiszen a miniszter sze-
mélyes kapcsolatainak és tekintélyének köszönhetően könnyebben érvé-
nyesítette akaratát. 

1945. november 4-ei nemzetgyűlési választások után változott a 
közlekedésügy irányításának rendszere is. A választásokat követően 
1945. november 15-én, a kisgazda politikus Tildy Zoltán alakíthatott 
kormányt. A kormányzati struktúrát úgy alakították ki, hogy a közleke-
déspolitika irányítása a magyar közigazgatás történelme során először ke-
rült önálló tárca a Közlekedésügyi Minisztérium alárendeltségébe. A 
korábbi magyar kormányzati szerkezetekben a közlekedésügyet a köz-
munka és kereskedelmi kérdésekért felelős közös tárca irányította. A köz-
lekedéspolitika leválasztása a kereskedelmi- és egyéb gazdasági ügyektől 
a korábbinál jobb érdekérvényesítő képességet biztosított a döntéshozatali 
és a pénzügyi forráselosztás mechanizmusában a közlekedésért felelős 
politikusok számára. A közlekedésügyi tárca vezetői között már 1945-ben 
megtaláljuk azokat, akik későbbiekben meghatározó szerepet játszottak a 
magyar közlekedési rendszer alakításában. Közülük Bebrits Lajos10 és 
Csanádi György11 személye emelkedik ki.      

A közlekedésügyet az ország újjáépítése feltételeinek biztosítása, va-
lamint a gazdaság teljesítőképessége fokozása szempontjából a hatalmon 
levő koalíciós pártok is fontosnak tartották. Ezt az állítást kellőképpen 
alátámasztja az is, hogy a miniszterelnök és az iparügyi miniszter mellett, 

                                                      
10 Bebrits Lajos (Teregova 1891. 12. 14.Budapest 1963. 12. 14.) Eredetileg 
vasúti forgalmi tiszt, majd szakszervezeti vezető. 1923-ban az USA-ba távozik, 
ahol részt vesz a kommunista mozgalom szervezésben. 1932-től a Szovjetunió-
ban él. 1945-ben érkezett Magyarországra és a Kereskedelem- és Közlekedés-
ügyi Minisztériumban minisztériumi osztályfőnökké nevezik ki. 1945. december 
11-től, 1949. február 18-ig a Közlekedésügyi Minisztérium adminisztratív állam-
titkára. 1949. február 18-tól, 1956. október 28-tól miniszterként vezeti a többször 
átszervezett közlekedésügyi tárcát.    
11 Csanádi (Czipszer) György (Ljubljana 1905. 07.28. Budapest 1974. 04. 27.) 
1927-ben szerzett mérnök közgazdász diplomát, rövid egyetemi oktatói pályafu-
tást követően 1929-ben helyezkedett el a MÁV-nál, ahol a második világháború 
előtt és alatt pályafenntartási és pályaépítési mérnökként dolgozott. 1945. január 
27-én a MÁV Ideiglenes Üzemi Tanácsának vezetőjévé választották. Még ugya-
nabban az évben a MÁV Pécsett kinevezik Üzletigazgatónak. 1947-49-ben a 
Közlekedésügyi Minisztérium vasúti műszaki főosztályvezető, 1949-56-ban a 
MÁV vezérigazgatója. 1956. október 29-31-én közlekedésügyi- és postaügyi 
miniszter, majd kormánybiztos. 1957-63-ban a miniszter első helyettese, 1963-
tól haláláig ismét közlekedésügyi- és postaügyi miniszter. 
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Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter is tagja lett az 1945. december kö-
zepén megalakult Gazdasági Főtanácsnak. Ez a testület hamarosan 
kulcsfontosságú szerepet töltött be az újjáépítési munkálatok szervezésé-
ben. 1946 januárjában ugyanis széles rendelet-kibocsátási jogkörrel ru-
házták fel. Emiatt a Gazdasági Főtanács befolyása szinte gazdaság min-
den területének szabályzására kiterjedt.12  

A kormányzat a közlekedési alágazatok újjáépítésében fontossági 
sorrendet állított fel. Politikai döntés alapján a közlekedési rendszer hely-
reállításában a vasúti közlekedés élvezett prioritást. Ebben a tekintetben a 
magyar gazdasági és társadalmi, valamint a szovjet katonai érdekek meg-
egyeztek. Ezzel a törekvéssel az 1945. január 20-án aláírt Fegyverszüneti 
Egyezmény felhatalmazásával működő ún. Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság (a továbbiakban SZEB) amerikai és brit tagjai is egyetértettek. A 
fegyverszüneti egyezmény a SZEB képviselőinek és ezen belül a szovjet 
katonai hatóságoknak a vasút újjáépítésének egyes kérdéséibe döntő bele-
szólási jogot biztosított. A fegyverszüneti megállapodás 3. cikkében Ma-
gyarország kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy a szövetséges haderő 
mozgását saját költségére biztosítja.13 A SZEB szovjet delegáltjai kérése-
ikkel, illetve követeléseikkel is a vasúti alágazat kiemelt szerepét hangsú-
lyozták. Az ország közlekedési rendszerének újjáépítése során a vasút el-
sődlegességét bizonyította az is, hogy kinevezése után röviddel Gerő 
Ernő kereskedelmi- és közlekedésügyi miniszter a MKP 1945. május 20–
21-én tartott országos értekezletén „Az arccal a vasút felé” jelszóval hir-
dette a Magyar Királyi Államvasút (a továbbiakban MÁV) reorganizá-
ciós és újjáépítési programját.  

A MÁV vonalainak átfogó, műszaki és gazdasági számításokkal 
megalapozott helyreállítási terve valójában csak 1945. május 28-án ké-
szült el. A kereskedelemügyi tárca és a MÁV vezetése által készített el-
gondolás alapján a már korábban a harcok befejezése után szinte azonnal 
elkezdett újjáépítési munkálatokat szervezettebben folytatták a rendelke-
zésre álló erőforrások célszerűbb felhasználásával.   

                                                      
12 Izsák Lajos: Rendszerváltozástól rendszerváltásig. Magyarország története 
19441990. Kulturtrade Kiadó. Budapest, 1998. 
13 A Fegyverszüneti Egyezmény szövegét – többek között – közétette: Halmosy 
Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. A két világháború közötti időszak 
és a második világháború. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és a Gondolat 
Könyvkiadó közös kiadása. Budapest, 1983. 
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Ahogy a 2. és 3. Ukrán Front csapatai egy-egy területet birtokba 
vettek a szovjet vasúti katonai hatóságok átvették a vasúti forgalom irá-
nyítását A helyreállított vonalakon a Koszov tábornok vezette szovjet ka-
tonai vasúti hatóságok végezték a menet irányítás feladatait, amely azt je-
lentette, hogy 1945. június 5-ig – néhány kivételtől eltekintve – gyakor-
latilag csak Vörös Hadsereg érdekében végeztek vasúti szállításokat.  

A vasúti közlekedés közvetlen irányítása üzletvezetőségenként fo-
kozatosan szűnt meg. A szovjet katonai vasúti hatóságok 1945 májusá-
ban és júliusában fokozatosan adták át a forgalom irányítását a MÁV 
szerveinek. Ez nem azt jelentette, hogy a Vörös Hadseregnek nem volt a 
továbbiakban közvetlen befolyása a vasúti forgalom irányítására. Az 
1945. június 5-től, 1945. október 31-ig tartó időszakot az ún. „ötnapos 
szállítási program” időszakának nevezzük. Ez azt jelentette, hogy MÁV 
rendelkezésére bocsátott 1945 szeptemberétől már mintegy 1000 db vas-
úti kocsi felhasználásáról tárcaközi bizottság döntött.14 1945 novemberé-
től ismételten változott a vasúti forgalom irányításának rendszere. Ezt 
követően a szovjet katonai szervek a vasúti forgalom irányításában az ér-
dekeiket, illetve a Vörös Hadsereg szállítási igényeinek teljesítését a 
MÁV üzletigazgatóságokra 1946-végéig vezényelt összekötő tiszteken 
keresztül érvényesítették. A vasúti közlekedést érintő koncepcionális kér-
désekben a szovjet katonai hatóságok formálisan az érdekképviseletüket a 
SZEB-be delegált képviselőiken keresztül gyakorolták. Informálisan a 
szovjet befolyás érvényesítésére lehetőséget teremtett az is, hogy a közle-
kedésügyet kommunista politikusok irányították. 

A második világháborúban a győztes szövetséges hatalmak és a 
Magyar Köztársaság képviselői 1947. február 10-én írták alá Párizsban 
a békeszerződést. Az egyezmény 22. cikke értelmében a Szovjetuniónak 
továbbra is fennmaradt a joga, hogy Magyarországon fegyveres erőt ál-
lomásoztasson. Erre a Vörös Hadsereg az ausztriai szovjet megszállási 
övezetében tevékenykedő alakulatainak utánpótlásának biztosítása miatt 
volt szükség. A fegyverszüneti egyezménnyel szemben a szovjet fél elv-
ben csak térítés ellenében szállítathatott a magyar közlekedési vállalatok-
kal, vagy vehette igénybe a magyar közlekedési hálózatot.15 

                                                      
14 Dokumnetumok…: XVIII―XIX. o. 
15 A békeszerződés teljes szövegét – többek között – közétette: Halmosy Dénes: 
Nemzetközi szerződések 1945-1982. A második világháború utáni korszak leg-
fontosabb külpolitikai szerződései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és a Gon-
dolat Könyvkiadó közös kiadása. Budapest, 1985. 75-104.o. 
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A közlekedési rendszer újjáépítésének fontosságáról már tettünk em-
lítést. Szólni kell arról is, hogy az újjáépítési munkálatok hatékonyságát 
nagymértékben hátráltatta a háborút követő válságos gazdasági helyzet. 
Az addig soha nem látott mértéket öltő pénzromlás miatt az újjáépítési 
munkálatok finanszírozása egyre nehezebbé vált. Az országossá vált szén 
és élelmiszerhiány, illetve a szükséges anyagok és gépek hiánya miatt a 
helyreállítás irányítói szinte naponta oldottak meg egyébként megoldha-
tatlannak tűnő szervezői feladatokat. 

A vasúti közlekedés helyreállításának tapasztalatai 

A Gerő Ernő által „Az arccal a vasút felé” jelszóval meghirdetett 
vasút újjáépítési program elindításáig, 1945 nyaráig a vasúti forgalom 
helyreállításában számos látványos eredményt értek el. A vasúti alkalma-
zottak leleményességének és áldozatkész munkájának köszönhetően a 
harcok befejezésétől számítva 1944-45-ben a vasúti forgalom gyorsan 
megindult. Estenként a szovjet katonai vasúti hatóságok engedélyével a 
Budapesten a Keleti és Nyugati pályaudvarra már 1945. február végén és 
március elején élelmiszert szállító vonatok érkeztek Miskolcról, Békés-
csabáról, Karcagról, Mezőberényből és Kiskunszállásról.16  

A helyreállítási munkálatok elindulását követően az egyes vonala-
kon először a vasúti forgalom újraindítására törekedtek. Ezért a vasúti 
pályákon keletkezett károk kijavításánál a teljes vonalszakaszokon a fo-
kozatosság elvét érvényesítették. Ez a pályaudvarok vonatkozásában azt 
jelentette például, hogy még a nagyobb vasútállomásokon is csak egy-két 
fogadó vágányt állítottak helyre. A kettős vágányú vasútvonalakon, a 
helyszínen található anyagok felhasználásával először az egyirányú forga-
lom megindítását tették lehetővé. A megrongált hidakat és műtárgyakat 
első ütemben a korlátozott nagyságú és sebességű forgalom igényei sze-
rint állították helyre. Ez azt jelentette, hogy az ideiglenesen kijavított hi-
dakon a kisebb vonatszerelvények is csak szigorú sebességkorlátozás 
mellett haladhattak át. A rendelkezésre álló munkaerőt és eszközöket a 
vonalak teljes hosszán a forgalom mielőbbi újraindítása érdekében el-
osztották.  

                                                                                                                

 
16 Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája 1750–2000. História- 
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet kiadása. Budapest, 
2001. 191–193. o. 
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A szombaton és vasárnap is nyújtott műszakban folytatott munka 
nem maradt eredmény nélkül. A vasút igazgatóságok és az osztálymér-
nökségek által kellő szakértelemmel és szervező készséggel irányított, he-
lyenként műszaki bravúrokat sem nélkülöző helyreállítási munka az or-
szág második világháború után újjáépítési folyamatának egyik 
kiemelkedő jelentőségű területe volt. Az állandó vasúti forgalom fenntar-
tásának feltételeit országosan viszonylag gyorsan sikerült megteremteni.   

A vasút újjáépítésének egyik legnehezebb feladata volt a Dunán és 
a Tiszán átmenő forgalom újraindítása. Az általunk vizsgált időszak vé-
géig (1947. augusztus 1-ig) – főként ideiglenes jelleggel – a Dunán 4 a 
Tiszán 5 vasúti hidat sikerült a forgalomnak átadni. Budapesten Déli 
Összekötő híd ideiglenes újjáépítéséhez több műszaki bravúr is kapcso-
lódik. A magyar hídépítő mérnökök szakértelmét dicséri, ahogyan az át-
épített hidakból felszabaduló ún. „K” rendszerű vasúti hídelemeket más 
véglegesen helyreállításra váró hidakba építették be.17 A vasúti hidak és 
műtárgyak végleges helyreállítása az 1950-es évekig közepéig húzódott 
el.  

A fentiekből is kitűnik, hogy a vasúti pálya és berendezések újjáépí-
tésénél az elsődleges célként határozták meg a szükségszerinti forgalomra 
alkalmassá tételt. Ezt követően nyílt lehetőség a rendszeres, vagyis a 
menetrend szerinti vasúti forgalom elindítására. Ez vasútműszaki szem-
pontból a pálya helyreállítása mellett a biztosító berendezések és a jármű 
javítóműhelyek működő képességének biztosítását is feltételezte. 

A vasúti járműveket ért károk nagyságrendje és a MÁV javítóműhe-
lyeinek rongálódása miatt szűkössé váló vasúti járműjavító kapacitás mi-
att a Magyarországon maradt járműállomány javítási munkálataiba a ma-
gánvállalatokat, üzemeket is bevonták. Több gyár, illetve magánvállal-
kozás tulajdonosai, ebben az államilag garantált megrendelésben látták a 
termelés ismételt felfutatásának szinte egyetlen lehetőségét. A vasúti jár-
műjavításba a magán magánvállalatok sikeres pályázatot követően tudtak 
bekapcsolódni. A MÁV vezetése tisztában volt azzal, hogy több üzem 
csak spekulációs célok miatt pályázott a megbízatásra, holott a tényleges 
lehetőségeik miatt a vasúti kocsik javítására valójában nem volt lehetősé-
gük. Ezért a MÁV szakemberei a pályázatot benyújtó gyárakban a hely-
színen vizsgálták meg azt, hogy az üzemek valójában képesek-e a vasúti 

                                                      
17 Horváth Ferenc: A magyar vasút veszteségei a második világháborúban és a 
rombolások helyreállítása. Vasúthistória Évkönyv 1995. Szerkesztette: Mezei 
István Kiadja MÁV Vezérigazgatóság Budapest, 1995. 27-65. o. 
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járművek javítására. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai eredményei-
nek figyelembevételével adtak a gyáraknak a vasúti gördülőanyag önálló 
javítására és alkatrész beszállításra megbízatást.18   

Az elhurcolt, lefoglalt, illetve a valamilyen okból Magyarország te-
rületén kívül rekedt vasúti járművek hazahozatalát, illetve a vasúti kocsik 
országok közötti cseréjét a Közlekedési Minisztérium, Külföldre Vitt 
Magyar Javak ügyosztálya szervezte és irányította. A MÁV vasúti jár-
műveinek visszaadásáról évekig elhúzódó tárgyalásokat folytak a Szov-
jetunió-, Ausztria-, Románia-, Csehszlovákia-, Lengyelország-, Jugosz-
lávia Bulgária-, Olaszország-, Franciaország-, Németország- és 
Belgium vasúti társaságival, és hatóságaival.19 A 3 éves terv elindításáig 
nem sikerült megállapodni a Szovjetunióval sem a hadizsákmányként le-
foglalt vasúti gördülőanyag visszaszolgáltatásáról. A két ország államkö-
zi szerződés keretében csak 1948. február 2-án állapodott meg 10 000 db 
teherkocsi térítés elleni, valamint 308 db gőzmozdony, 408 db személy-
kocsi 3428 teherkocsi térítésmentes átadás–átvételéről.20 

A vasútvonal helyreállításnak és a járműjavításnak köszönhetően 
1947. augusztusáig a 3 éves terv indításáig a MÁV több összetevőből álló 
matematikai úton számított teljesítménye elérte az utolsó békeévben, 
1938-ban mért és számított teljesítmény 65%-át. A 3 éves terv költségve-
tési előirányzatának meghatározása után a vasút megtartotta a közlekedé-
si alágazatok közötti vezető szerepét, a mintegy 6 milliárd forintos közle-

                                                      
18 A vasúti műhelyek az újjáépítés szolgálatában. 98-138. oldal. A MÁV az önál-
ló teherkocsi javításra a következő vállaltokkal szerződött: Ganz és társa 
Wagongyár Rt., Budapest; Magyar Wagon és Gépgyár Rt., Győr; Nemzetközi 
hálókocsi Társaság főműhelye, Budapest; Orenstein és Koppel Magyar Rt., Bu-
dapest; Roessamann-Harmatta gép- és csőgyár Rt., Budapest; Magyar Vegyipari 
Gépgyár Rt., Budapest; Oetl Antal vasöntöde és gépgyár Rt., Budapest; Uhri 
Tetvérek autókarosszéria és járműgyár, Budapest; Első Magyar Gazdasági Gép-
gyár parasztok és munkások közös szövetkezete, Albertfalva; «Kühne» mező-
gazdasági gépgyár Rt., Moson; Weis Manfréd acél és fémművek Rt., Budapest; 
Vadásztöltény-, gyutacs és fémárugyár, Magyaróvár. 
19 Erről a kérdésről lásd bővebben Villányi György: Vasúti járművek resticiója: 
1945-1955. Vasút Históriai Évkönyv 1995. Szerkesztette: Mezei István Kiadja 
MÁV Vezérigazgatóság Budapest 1995. 101-130. o. 
20 Frisnyák Zsuzsa: i.m. 197–198. o. 
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kedési beruházási előirányzat 25%-át 724 millió forintot a vasút további 
újjáépítésére irányozták elő.21  

A magyar katonai vasútépítő alakulatok részvétele a vasúti pá-
lyák helyreállításában 

A szovjet katonai szállítások érdekében szükségessé vált az ujjá 
szerveződő magyar hadsereg vasúti, műszaki alakulatainak bevonása a 
helyreállítási munkálatokba. 1944. november végére a szovjet hadveze-
tés kiemelt kérdésként kezelte, hogy biztosítsa a 2. és a 3. Ukrán Frontok 
számára a vártnál gyorsabb és nagyobb térnyerés miatt hosszúra nyúlt 
utánpótlási vonalakon a csapat- és utánszállítás képességek minél maga-
sabb szintű kihasználását. Ezért az utánpótlási vonalon a megrongálódott 
vasút vonalak lehető leggyorsabb helyreállítása érdekében a szovjet kato-
nai vezetés magyar katonai vasút építő alakulatok alkalmazásával is 
számolt. Ennek érdekében a debreceni pavilon laktanyában kialakított, a 
hadifogolytáborban már 1944. december 27-én megkezdődött a magyar 
vasútépítő zászlóaljak felállítása. A szervezés viszonylag gyorsan történt. 
Az 1945. január első napjaiban felállított hiányosan felszerelt négy vasút-
építő zászlóaljat az 1. magyar vasútépítő ezred alárendeltségébe helyez-
ték. A az 1. magyar vasútépítő ezredet a szovjet utánpótlási vonalak hosz-
szúsága miatt nem a trianoni határon belül alkalmazták először. Az 
alakulat 1945. január 12-január 18 között vasúti szállítással, illetve gya-
log menettel érkezett ki a Tisza völgyébe és kezdte meg a Máramaros-
sziget-Gyelatin közötti vasútvonal helyreállítását. A vasútépítő ezred te-
vékenységével a 2. Ukrán Front parancsnoksága elégedett volt, ennek el-
ismeréseként az ezred elnevezését 1945. február 16-án az 1. magyar 
vasútépítő hadosztályra változtatták.22 A hadosztályt 1945. március vé-
gén szintén a trianoni határon kívülre a Losonc-Lóbánya-Kriván vasút-
vonal körzetébe csoportosították át, ahol a fő feladata a kriváni alagút 
helyreállítása volt.23 

A harcok Budán még folytatódtak, amikor szintén a 2. Ukrán Front 
csapat- és utánszállítása biztosítása érdekében újabb magyar vasútépítő 

                                                      
21 Pető Iván–Szakács Sándor: i.m. 45–67. o. 
22 A Magyar Néphadsereg közlekedési szolgálat története: 1945–1980. A Hon-
védelmi minisztérium Magyar Néphadsereg Közlekedési Szolgálatfőnökség ki-
adványa. Budapest, 1988. (a továbbiakban A Magyar Néphadsereg közlekedé-
si…)  9.o. 
23 A Magyar Néphadsereg ….10. o. 
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alakulat felállítását határozták el. 1945. február első felében a gödöllői és 
ceglédi hadifogolytáborokban kezdődött meg a 3. vasútépítő dandár fel-
állítása. A dandár állományába négy vasútépítő zászlóaljat és híradó építő 
zászlóaljat szervezetek.24 A vasútépítő dandár zászlóaljait kezdetben Ma-
gyarország a trianoni határon belül alkalmazták. A 3. vasútépítő dandár 
alakulatai részt vettek a Gödöllő-Szob, illetve az Óbuda-Komárom vas-
útvonalak, illetve Budapest Rákosrendező pályaudvar helyreállítása ér-
dekében. A 1945 tavaszán ezt a dandárt a trianoni országhatáron kívülre 
irányították, 3 zászlóalja az Érsekújvár-Pozsony-Brno vasútvonal hely-
reállítása, 2 zászlóalj Munkács körzetében rakodók építése érdekében te-
vékenykedett. 25  

Az európai hadszíntéren a harcok befejezését követően a 3. vasút-
építő dandár zászlóaljait 1945. június közepén Magyarországra csopor-
tosították át. 1945. június 16-án az 1. magyar vasútépítő hadosztály és a 
3. vasútépítő dandár vasútépítő zászlóaljait az 1. magyar vasút- és hídépí-
tő hadosztály néven közös parancsnokság alárendeltségébe vonták össze. 
1945. július 2-án a hadosztály elnevezését dandárra változtatták. A vasút-
építő dandár-parancsnokság alárendeltségébe tartozó a vasútépítő zászló-
aljak a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium tervei szerint vet-
tek részt a magyarországi vasútvonalak helyreállításában. A vasútépítő 
dandárt, mint önálló hadrendi elemet 1945. október 8-án szűntették 
meg.26 

A Tildy Zoltán kormányának hivatalba lépése után a vasúti közleke-
dési alágazat újjáépítésébe és a vasúti forgalom biztonságának fenntartá-
sába 1945. november 15-e után az alábbi katonai szervezeteket vonták 
be: 

• Vasútbiztosító ezred; 

• 6 vasút és hídépítő zászlóalj; 

• 4 híradóépítő zászlóalj; 

• Hídépítő zászlóalj. 

                                                      
24 Magyarország felszabadítása. Tanulmányok hazánk felszabadításának történe-
téből. Szerkesztette: Száva Péter. Harmadik kiadás. Zrínyi Katonai Kiadó és 
Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1980. 381. o. 
25 A Magyar Néphadsereg közlekedési… 11.o. 
26 A Magyar Néphadsereg közlekedési… 11.o. 
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A közutak és gépjármű forgalom helyreállítása 

A közutakon a rongálásokat – a hidak és műtárgyak kivételével– 
viszonylag gyorsan helyreállították. A Vörös Hadsereg mozgási és szállí-
tás igényeit a közúti közlekedésben is figyelembe vették. A műtárgyak 
helyreállítása viszont pénz és anyagi eszközök hiányában sokkal lassab-
ban ment. A nagyobb Duna és Tisza hidak újjáépítése évtizedekig elhú-
zódott. 

Kiemelkedő jelentőséggel bírt a főváros pesti és budai oldala között 
az összekötetés megteremtése. 1945. február 16-án evezős csónakokkal 
megindult a két városrész közötti az összekötő forgalom. A lerombolt hi-
dak közül a Ferenc József (a mai Szabadság híd) és a Margit híd ron-
csaira a Vörös Hadsereg pontonhidakat épített, amelyeket 1945. március 
21-én adtak át a forgalomnak. 1945–46 telén a zord időjárás nem kedve-
zett a két városrész közötti ideiglenes összekötetés fenntartásának. 1946. 
január 11-én jégzajlás vitte el a Margit híd és a Ferencz József híd pro-
vizóriumát. Így a fővárosban megszakadt a budai és a pesti oldal közötti 
összekötetés. A két városrész közötti forgalom 1946. január 11-én indul-
hatott újra a Horthy Miklós hídnál (a mai Petőfi híd) épített pontonhíd 
átadásával.27  Budapesten a németek által felrobbantott hidakat nem lehe-
tett gyorsan újjáépíteni. A főváros központi közlekedés-földrajzi fekvése 
és a két városrész elszakítottsága indokolttá tette egy megbízható ideigle-
nes híd építését a Dunán. A magyar közlekedési rendszer újjá építésének 
jelentős állomásának tekinthető az ideiglenes jelleggel épített Kossuth-
híd átadása a gyalogosoknak 1946. január 16-án és a gépkocsi forgalom-
nak 1946. január 18-án.  

1944–45-ben a magyarországi hadműveletek során tömegével meg-
sérült, megrongálódott, elhurcolt, illetve eltűnt gépjárművek pótlása, va-
gyis közúti közlekedés mielőbbi újraindítása stratégiai kérdéssé vált. A 
közúti forgalom szerepe jelentősen növekedett a vasúti szállítás megbé-
nulása és a vasúthálózat elhúzódó helyreállítása miatt. A gépkocsi közle-
kedés a háborút követően az ország újjáépítése és lakosság ellátása mi-
att fontosabbá vált. A harcok befejezése után a hátramaradt gépjármű 
roncsok összeszerelését azonnal meg kellet kezdeni, mert a háború utáni 
rossz közbiztonsági helyzetben tartani lehetett a még használható alkatré-
szek leszerelésétől és eltűnésétől. A megrongálódott gépjárművek felku-
tatását és összeszerelését a Közlekedésügyi Minisztérium irányítása 
alatt álló ún. Roncsgyűjtő és Építő Központ szervezete, amely magán 

                                                      
27 Frisnyák Zsuzsa: i.m. 195.o. 
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vállalkozásként jött létre, de az állam felismerte a megrongálódott gépko-
csik javításának fontosságát és a felügyelete alá vonta a szervezetet.28    

A SZEB által 1945. márciusában engedélyezett polgári gépjármű 
közlekedés a vasúti forgalom kényszerű korlátozása és vízi közlekedés 
korlátozott lehetőségei miatt viszonylag gyors fejlődésnek indult. 1947-
ben a hivatalosan forgalomban levő gépjárművek száma megközelített 32 
000 db-t, amely az utolsó békeév állományának meghaladta a 80%-át. A 
gépjármű roncsok javítása mellett gépjárművek „beszerzésének” forrása 
a magánszemélyek és vállalkozások által külföldről behozott járművek az 
amerikai árukölcsönből29 származó főként tehergépkocsik, illetve az ún. 
„orosz díjkocsik”.30 Az „orosz díjkocsikat” a Vörös Hadsereg alakulatai 
adták át javító műhelyeknek, amelyek a közlekedési tárcán keresztül 
szerződést kötöttek a Magyarországon állomásozó szovjet katonai szer-
vezetekkel, hogy megjavított gépjárművekért egy üzemképessé tehető 
gépkocsival fizessenek.  

Ez a rohamos fejlődés azért is vált lehetővé, mert az állam a hábo-
rú előtti gyakorlattal szemben liberalizálta a gépjárművek beszerzését és 
támogatta a megrongált gépkocsik összeszerelését, illetve üzembe helye-
zését. Az sem volt elhanyagolható, hogy vasúti szállítás akadozása miatt a 
közúti fuvarozás jó üzletnek bizonyult a vállalkozók számára, annak elle-
nére, hogy a forgalomba állított gépjárműveket a romok, építési anyagok 
és élelmiszerek szállítási érdekében közmunkára kötelezték. A kormány-
zati intézkedéseknek köszönhetően és közúti fuvarozás kedvező közgaz-
dasági környezetének köszönhetően Magyarországon a gépjármű állo-
mány nagyság rendje már 1947 első felében megközelítette az 1938-as a 
második világháború előtti utolsó békeév szintjét. Az arányokat a követ-
kező táblázat szemlélteti.  

                                                      
28 Feledi Béla: A gépjárómű közlekedésünk jövője. Megjelent: a „Magyarország 
közlekedésügye 1947” című kiadványban. Közzéteszi a Magyar Mérnökök és 
technikusok Szabad Szakszervezete. Szerkesztette: Duzs János. Budapest, 1947.  
142―146. o. 
29  A második világháború alatt az amerikai szárazföldi hadsereg olyan nagy 
mennyiségű hadianyagot és haditechnikai eszközt szállított át Európába, amelyek 
a visszaszállítása sem gazdaságilag sem szállítás szervezési szempontból nem ér-
te meg. Ezért ezeket az anyagokat és eszközöket, beleértve a hadsereg szállító-
járműveit is segély vagy rendkívül kedvező feltételek mellett nyújtott árú hitel 
formájában az európai állomok rendelkezésére bocsátották. 
30 Feledi Béla: i. m. 142―146.o. 
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Magyarországon 1938-ban és 1947. márciusában regiszrál  
gépjárművek összehasonlító táblázata 

Megnevezés 1938 (db) 1947 (db) Eltérés (%) 
Személyautó 18896 8066 42,69 
Tehergépkocsi 3803 8220 216,15 
Autóbusz 668 225 33,68 
Egyéb 841 530 63,2 
Motorkerék-

pár 
10837 14886 137,36 

Összesen 35045 14886 91,10 
Szerkesztve: az 1938 évi statisztikai adatok és a Dokumentumok 

….IL oldal adatai alapján.  

A közúti közlekedés újjászervezése miatt kulcsfontosságú kérdéssé 
vált az állami tulajdonú és ellenőrzés alatt álló közlekedési vállatok 
szállítási tevékenységének újraindítása. Közvetlenül a harcok befejezése 
előtt a két nagy gépjármű közlekedési vállaltnak a MÁVAUT-nak és a 
MATEOSZ-nak nem volt lehetősége a polgári gépjármű forgalom újra-
indítására. A SZEB engedélyének kiadását követően pedig a járművek 
hiánya nehezítette az olyan területek bekapcsolását az ország vérkerin-
gésében, amelyek távol estek a vasúttól, illetve ahol a vasútvonalakon a 
közlekedést még nem állították helyre. A háborús károk miatt MÁVAUT 
sem volt olyan helyzetben, hogy a szállítási szükségletekhez igazodó 
számban indítson autóbusz járatokat. Ezért a közlekedési tárca gépjármű 
forgalom megindulását követően – főként mellékvonalakon, ideiglenes 
jelleggel – engedélyezte a magánvállalkozók részére is a menetrendszerű 
autóbusz járatok indítását.31 

Az első rendszeres autóbuszjáratokat a MÁVAUT 1945. augusztus 
31-én indította a Budapest―Gyöngyös és a Budapest―Kecskemét vona-
lakon. 1945 decemberében már 10-re az 1946. május 20-án elindított 
újabb öt járattal már 28 járatra emelkedett a menetrend szerint közlekedő 
autóbusz járatok száma. Autóbuszok hiányában a közúti személyszállító 
teljesítményét gépjárművekkel igyekeztek pótolni oly módon, hogy a te-
hergépkocsik rakterére padokat szereltek. 

A vízi és légi közlekedés helyreállítása 

                                                      
31 Dokumentumok…: L. o.   
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A hajóforgalom helyreállítása nem csak az úszóegységeket ért ká-
rok miatt volt nehézkes. A hajózható folyókon a felrobbantott hidak ron-
csai akadályozták a már megjavított hajók közlekedését. Ugyanakkor ép-
pen a felrobbantott hidak miatt Budapest és Szeged térségében fontossá 
vált a hajóforgalom mielőbbi újra indítása. Ezért a harcok befejezés után 
a SZEB segítségével azonnal megindult az elsüllyesztett és megrongált 
úszóegységek felkutatása, kiemelése és javítása. Ez a gyors és szervezett 
munka lehetővé tette Budapesten és közeli településeken az átkelő járatok 
indítását. A Dunán, 1945 nyarán Budapest és Tahitótfalu viszonylatban, 
a Tiszán Szeged és Csongrád között rendszeres utasszállító járatokat indí-
tottak el. 

A nyugatra hurcolt hajók átvétele és hazaszállítása 1946-ban kezdő-
dött meg. Az úszóegységek Magyarországra juttatását, azonban hátráltat-
ta, hogy 1946–47 telén a Duna túl korán befagyott és a jégzajlás nem tette 
lehetővé a hajóforgalom fenntartását. Ezért a SZEB belegyezésével a már 
átvett a hajók hazaszállítását is 1947-re halasztották el.32 

A második világháborúban győztes főhatalmak vezetői –1945. júli-
us 17. és 1945. augusztus 2. között– a Berlinhez közeli Potsdamban tar-
tott konferencián egyeztek meg a megszállt Németország további sorsá-
ról. Többek között megállapodtak abban, hogy a külföldi német javakat a 
Németországi Ellenőrző Tanács javaslatai alapján osztják fel. Ez tette le-
hetővé, hogy 1946. március 29-én a szovjet és magyar kormányok közös 
hajózási vállalatot hozzanak létre Magyar-Szovjet Hajózási Rt 
(MESZHART) néven.33 Ez egy felől a szovjet befolyás kiterjesztését je-
lentette, másfelől felgyorsult a nagyobb kikötők helyreállítása és a hadi-
zsákmányként úszóegységek visszaadása.  

A MESZHART-hoz hasonlóan 1946. március 29-én hozták létre 
Magyar-Szovjet polgári Légiforgalmi Rt-t (MASZOVLET), amely 
1946. augusztus 1-jén a forint kibocsátásának napján kezdte meg műkö-
dését. A második világháború után a polgári légiforgalom 1946. október 
15-én indult meg Budapest–Debrecen és Budapest–Szeged között. Eze-
ket a további vidéki repülőterek helyreállítása után 1947-re kiegészítették 
a Budapest–Szombathely, a Budapest–Győr, a Budapest–Pécs és a 

                                                      
32 A Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945–1947. 
Napvilág Kiadó. Budapest, 2003. Szerkesztette: Feitl István. 
33 Dokumentumok…LV. o. 
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Szombathely–Győr közötti járatokkal.34 A belföldi légiközlekdés kihasz-
náltsága azonban már az indításkor sem érte el a tervezett mértéket.  

A rendszeres nemzetközi forgalom a szomszédos állomokkal folyta-
tott tárgyalások eredményeképpen aláírt légiforgalmi egyezmények alá-
írása után 1947-ben indult meg. Ez újabb lendületet adott a Ferihegyi 
nemzetközi repülőtér 1936-ban megkezdett építésének folytatásához. 

Összegzés 

A második világháborúban jelentős károkat elszenvedő közlekedési 
rendszer újjáépítésének első szakasza a magyarországi hadműveletek 
befejezése után azonnal megkezdődött és a hároméves terv megvalósítá-
sának kezdetekor fejeződött be. Az országos újjáépítés egyik alapfeltétele 
volt az országban a közlekedési hálózat alkalmassá tétele közúti-, vasúti-, 
légi- és belvízi forgalomra. Ez az elsődleges nemzeti érdek találkozott a 
SZEB ezen belül szovjetek érdekeivel. A károk nagysága olyan mértékű 
volt, hogy a közlekedési hálózat átfogó fejlesztését évtizedekig megbéní-
totta. A tanulmányomban tárgyalt időszakban már közlekedési rendszer 
egyes elemeinek szovjet érdekszférába való csatolását is meg lehet fi-
gyelni, amely a későbbi évtizedekben a magyar közlekedésügy fejlesztés-
nek torzulását eredményezte.  

A második világháború után a magyar közlekedési rendszer fejlő-
dése nem tartott lépést, a közlekedéssel szemben támasztott társadalmi 
és gazdasági követelményekkel. Ennek okát nem lehet csupán háborús 
károkra, illetve az azokkal összefüggő helyreállítási munkák költségeire 
visszavezetni. Magyarországon a közlekedés fejlődésének nem kedvezett 
az 1950-es évek elhibázott gazdaság politikája, majd a 1960-as évektől 
kezdődően a meghirdetett közlekedés politikai koncepcióban a közúti 
közlekedés javára történt hangsúly eltolódás, valamint a pénzügyi for-
rások folyamatos hiánya. A magyarországi közlekedési rendszert ért 
háborús károk, azonban sok tanulsággal szolgálhatnak a politikai és 
katonai vezetés számára. 

                                                      
34 Koós Imre: i. m. 
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