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FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI 
TÖRTÉNETÉBŐL 

II. rész 

Absztrakt 

A cikk I. része a Katonai Logisztika 2012/1. számában jelent meg. Az elmúlt 
években sokat foglalkoztam a fegyver- és lőszerbiztosítás történetével. Hosszas 
levéltári kutatásokkal összeállítottam egy jelentős anyagot (több, mint 300 oldal). 
Sajnos ez egyelőre nem került kiadásra könyv formájában. Így, élve a Katonai 
Logisztika adta lehetőséggel, néhány érdekesebb részletet közzéteszek. Az általam 
végzett kutatás felöleli a fegyver- és lőszerbiztosítás teljes hazai történetét. A Katonai 
Logisztikában csak az 1945 utáni történések néhány érdekesebb fejezetét közlöm. 
Jelen írás az előző számban megjelent cikk folytatása. 

Kulcsszavak: fegyver- és lőszerbiztosítás, fegyverzeti szolgálat, ellátás, 
hadseregszervezés. 

2. Megalakul a Tüzér Ellátó Csoportfőnökség – a növekedés évei, 
1950 – 1953. 

A Honvéd Tüzérparancsnokság Tüzér Ellátó Csoportfőnökség 1950. 
augusztus 01-el, a következő szervezetben és vezetőkkel alakult meg. 

Tüzér Ellátó Csoport főnöke: Frey Andor alezredes 
M. és terv. ov. (csf.h.)  Jakus Vendel százados 
Fe. nyt. és jav. ov.   Sári András őrnagy (1951. 11. 27-től 
              Jakabenszky Lajos főhadnagy) 
Lőszer elló- és nyt. ov.:  Tóth Péter őrnagy 
Ipari megrendelő ov.:  Szabó Lóránt mk. őrnagy 
Átvételi osztály  ov.:   Menyhárt József őrnagy 
Ellenőrzési osztály ov.:  Tóth Ferenc százados 
Önálló pü. alov.:   Boda Ferenc százados 
Titkos és leíró iroda ir.v.:  Hubay László alhadnagy1

                                                 
1 HL MN – KGY A II/B – 32/b: A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálatfőnökség rövid 

története 1948 – 1980. közötti időszak. 
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Az eddigi osztályvezető, Péter Borisz vk. alezredes, koncepciós per áldozata 
lett. A Sólyom perben őt is elítélték és eltávolították a hadseregből.2

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség szervezeti felépítéséből kitűnik, hogy a belső 
szervezete, mint HM önálló csoportfőnökség volt felépítve (pénzügyi részleg, 
ügyviteli szervezet), ezzel lehetővé téve a hadsereg fegyverzettel, lőszerrel és 
műszerekkel történő ellátásának önálló tervezését, szervezését és a megvalósítás 
önálló bonyolítását. 

 Utóda, Frey 
Andor alezredes, a Honvéd Tüzér és Fegyver Szertár parancsnoki beosztásból lett 
csoportfőnök. 

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség feladatai a következők voltak: 

- A hadsereg biztosítása éles és gyakorló szélfegyverekkel, lövész- és 
aknavető fegyverekkel, földi, légvédelmi és páncélos lövegekkel, sorozatvetőkkel, 
katonai műszerekkel, a fegyverekhez szükséges tartozékokkal, tartalék 
alkatrészekkel, szerszámokkal, a lőszerek minden fajtájával (kivéve a repülő 
lőszereket), kenő- és törlőanyagokkal, speciális berendezésekkel, kiképzési, gyakorló 
és szemléltető eszközökkel; 

- A fegyverzet fent felsorolt összes cikkeinek nyilvántartása; 

- A tüzérségi technikai felszerelés megőrzési, felhasználási és tárolási 
állapotának ellenőrzése a csapatoknál, továbbá állandó hadihasználhatóságuk 
ellenőrzése; 

- A csapatoknál és a hadsereg raktáraiban lévő mindenfajta fegyverzet, 
műszer és lőszer időbeni javításának biztosítása; 

- A tüzérségi fegyverzet összes cikkei hadsereg-raktárakban való helyes 
tárolásának megszervezése. Az új tüzérségi bázisok és raktárak építésének 
ellenőrzése; 

- Csapatok, bázisok, raktárak tüzérfegyverzeti tisztjeinek és 
szakbeosztottjainak, továbbá a tüzér technikus tiszti iskola és kiképző, valamint 
továbbképző tanfolyamok tisztjei és tiszthelyettesei oktatásának és kiképzésének 
irányítása; 

- A tüzér ellátó szolgálat keretein belül a mozgósítás tervezési munkák 
végrehajtása, csapat tüzérségi raktárak, parkok és műhelyek építésének ellenőrzése; 

- A tüzérségi fegyverzet felhasználására, tárolására, megőrzésére és 
javítására vonatkozó szakirodalom és utasítások kidolgozása, kiadásának és 
csapatokhoz való eljutásának ellenőrzése; 

- A hadsereg részére a fegyverzetet, műszereket és lőszereket megrendelni 
és a gyártási szerződéseket a hadiipar gyáraival megkötni, továbbá a megrendelési 
terv ipar általi végrehajtását ellenőrizni; 

                                                 
2 Sólyom Ildikó: Összetört… Szétszakadt… Elillant… A Sólyom tábornoki-per utóélete. HM 

Hadtörténeti Intézet és  Múzeum, Budapest, 2007. 
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- A hadsereg részére átveendő tüzér (fegyverzeti) ellátási cikkek minőségét és 
teljességét szigorúan ellenőrizni. A Katonai Üzemi Megbízottak munkáját és azok 
szakkiképzését irányítani. 

A fent felsorolt feladatokból kitűnik, hogy a Tüzér Ellátó Csoportfőnökség a 
hadsereg részére történő tüzér ellátási cikkek biztosítása területén megrendelési 
(beszerzési), elosztási, ellátási, szakkiképzési, központi raktár fejlesztési és 
ellenőrzési feladatok végrehajtását kellett, hogy végezze tervezési, szervezési és 
végrehajtás ellenőrzési szinten. 

A hadsereg fegyverrel és lőszerrel történő biztosításának végrehajtását 
Honvédelmi Miniszteri parancsok és utasítások szabályozták. A teljes hadseregre 
vonatkozó ellátási terveket (1950 – 1956 között), dokumentumokat a honvédelmi 
miniszter hagyta jóvá. 

A hadsereg mennyiségi fejlesztési terveit szem előtt tartva, a Tüzér Ellátó 
Csoportfőnökség a Vezérkar Anyagtervezési Csoportfőnökségtől kapott 
eszközbeszerzési tervek (irányszámok) alapján, a csapatok szükségleteinek 
megfelelően, rendelte meg az ipartól a tüzér ellátási eszközöket.3

Az 1950. évi őszi szervezéssel a Tüzér Ellátó Csoportfőnökség szervezetéből 
kivonásra került az Átvételi osztály, önálló, állománytáblával rendelkező 
szervezetként működött tovább, a csoportfőnökség alárendeltségében. Létszáma 
165 fő lett (54 tiszt, 32 tiszthelyettes, 79 polgári alkalmazott).

  

4

Továbbra is gondot okozott a fegyver- és lőszernyilvántartás. Nem volt 
kialakulva a központi és csapat nyilvántartási és fegyver-lőszermozgatási jogrendszer. 
A fegyver, lőszer és optikai anyagok központi és csapatoknál történő nyilvántartási 
rendszerének korszerűsítésére és az anyagok mozgatásának jogi rendezésére 1950. 
augusztus 4-i dátummal kiadásra került a Honvédelmi Miniszter 018. számú parancsa. 
A parancs a 1. számú mellékletben található. A parancs rögzíti, hogy kinek az 
intézkedésére lehet fegyvert, lőszert átadni, hol, milyen nyilvántartást kell a fegyverről, 
lőszerről vezetni, milyen úton kerül kiadásra a központi raktárakból a fegyverzeti és 
lőszer felszerelés a csapatokhoz, valamint mindenfajta fegyverzet nyilvántartásba 
vételét és a nyilvántartások vezetését a Honvéd Tüzérparancsnokságon kell végezni.

 

5

                                                 
3 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 

 

4 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
5 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség az 1950. októberi átszervezés után az alábbi 
közvetlen szervezetekkel rendelkezett:6

 

  

Megnevezés ti. tts. honv. hallg. polg. Össz. 

Tüzér Szertár /Budapest/ 41 59 131 120 266 617 

1.  LR. /Törökbálint/ 26 26 217  86 355 

3. LR. /Nógrád/ 25 23 209  81 338 

2. LR. /Devecser/ 18 15 167  52 252 

Ö S S Z E S E N : 110 123 724 120 485 1562 

 

A Tüzér és Fegyver Szertár 8600 m², a lőszerraktárak, pedig 6000 –6000 m² 
tárolótérrel rendelkeztek.7

A hadsereg fejlesztésével arányosan növekedett a szükséges lőszerkészlet, 
aminek tárolására az 1950. év folyamán meglévő három központi lőszerraktár 
befogadó képessége nem volt elég. Az új raktárak építése, pedig elmaradt. 

 

Szükségessé vált a lőszerek szabadban való tárolási feltételeinek kialakítása, 
amiben a Tüzér Ellátó Csoportfőnök mellet működő tanácsadó (Hodan ezredes) 
segítséget adott. 1950. július 4-én intézkedés történt a devecseri raktár felé, hogy 
készítsen el 400 vagon lőszer szabadban történő tárolásához megfelelő helyet. 

A lőszerek szabadban történő tárolása az új központi lőszerraktárak felépítése 
után is megmaradt, ezzel a módszerrel a raktárak tároló képessége mintegy 50%-al 
emelkedett.8

A szakmai tevékenységek végrehajtására a tüzér ellátó szakközegek 
állománya a következő volt /1950. október 28-án/ a csapatoknál:

 

9

                                                 
6 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 

 

7 HL MN – KGY A II/F – 3: Az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség közvetlen alárendeltjeinek 
történeti összefoglalása. 

8 HL MN – KGY A II/F – 4: Összefoglaló az MN FVTSZF-ség alárendeltségébe tartozó 
lőszerraktárak történetéről. 

9 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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A fenti létszámok a következő beosztásokra vonatkoztak: Tüzér ellátásvezető, 
Tüzér ellátásvezető helyettes, Nyilvántartó tiszt-tiszthelyettes, Műhelyfőnök, Tüzér 
technikus, Légvédelmi tüzér technikus, Fegyver technikus, Tűzszerész tiszt, Tüzér 
műmester, Fegyvermester, Aknavető mester, Raktárparancsnok. 

A Tüzér Ellátó Szolgálat szakközegeinek kiképzésében résztvett: a Honvéd 
Kossuth Tüzér Tiszti Iskola és a Tüzér és Fegyver Szertárnál működő tiszti-
tiszthelyettesi tanfolyamok, továbbá a Szovjetunióban is volt lehetőség fegyverzeti 
mérnöki és technikusi képzésre. 

A „Kossuth” Tüzér Tiszti Iskolán 1950-ben technikus szakon 70 tisztet avattak 
fel. A Tüzér Szertárban 1950. október 7-én 95 fő fegyvermester és 74 fő tüzér 
műmester végzett és avatták őket tiszthelyettessé. 1951. őszén a „Kossuth” Tüzér 
Tiszti Iskolán 104 fő avattak tisztté technikusi szakon.10

A szakkáderek további létszámnövekedési igényének kielégítésére 1951. 
őszén felállításra került a "Gábor Áron" Tüzér Technikus Tiszti Iskola Budapest 
helyőrségben. Az iskola létszáma 879 fő volt (tiszt: 155 fő, tiszthelyettes: 52 fő, 
honvéd: 81 fő, növendék: 520 fő, különleges: 4 fő, pa.: 67 fő). 

 

A Tüzér Technikus Tiszti Iskola parancsnoka: Debreczeni József őrnagy 
volt.11

A hazai szakemberképzés mellett a Szovjetunióban is elkezdődött a technikus 
tisztképzés, illetve tiszti továbbképzés. 1949-ben kezdte el tanulmányait Bereczki 
Imre őrnagy a moszkvai Akadémia tüzér-fegyverzeti szakán. 1950-ben 8 növendék 
került beiskolázásra a Tula-i fegyverzettechnikai tiszti iskolára, 3 évre, illetve 5 tiszt 
Penzába 1 éves technikusi tanfolyamra. 

 

A növendékek: Asztalos József, Bencsik István, Béni Mihály, Csontos 
Gergely, Kapitány Miklós, Novák Zoltán, Szenczi János és Ungvár Gyula. A tiszti 

                                                 
10 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
11 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 

 ti. tts. összesen 

Kell 576 416 992 

Rendelkezésre áll 224 244 468 

Hiány 352 172 524 
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tanfolyamra kerültek: Gerván József, Járfás Lajos, Panics Gyula, Szarka Mátyás és 
Seprényi Gyula.12

A tüzér ellátó szolgálat személyi állományának helyzete a 2. számú, a 
fegyverzeti szakkáderek képzésének helyzete, pedig a 3. számú mellékletben 
található. 

  

A Műszaki Egyetem Karán is megkezdődött a képzés. Az iskolákra bevonult 
fiatal technikus- és mérnökjelöltek tanáraik vezetésével önmaguk építették fel 
kiképzési-anyagi bázisaikat, sőt egyes tanépületeiket.13 A hadmérnöki kar 
megalakítására a Minisztertanács 1950-ben kiadott határozata rendelkezett. 1951. 
februárjában a Budapesti Műszaki Egyetem lett a helyszíne. Híradástechnikai, 
repülőmérnöki, ipari szerveskémiai, fegyvermérnöki és térképészmérnöki fakultások 
alakultak. A képzést öt évre tervezték és a hadmérnöki képesítéshez szükséges 
ismereteket két csoportra osztották. A polgári képzéssel megegyező tantárgyakat az 
ötödik évig fokozatosan csökkentve, helyettük: katona-technikai, politikai és katonai 
alapismeretek oktatását bevezetve kívántak eljutni a hadmérnöki szintig. 
Fegyvermérnöki szakon 117 fő, híradástechnikai szakon 63 fő és a később 
megalakított páncélos és gépjármű szakon 97 fő kapott 1955-ig diplomát. A 
hadmérnöki kar megalakulása nem ment zökkenőmentesen. Sem személyi, sem 
tárgyi felszerelések nem álltak a rendelkezésre. A katonai tárgyak oktatására a 
Haditechnikai Intézet, a szertárak és más egyetemeken dolgozó katonai előadók 
lettek kijelölve. A változást csak az 1952-es esztendő hozta meg, amikor a 
hadmérnöki kar átköltözött az új Kinizsi utcai épületbe. Ekkor látták el az intézetet 
korszerű haditechnikai eszközökkel is.14

A háború után részben épségben megmaradt fegyver- és lőszergyárak, 
raktárak elégtelennek bizonyultak a nagy tömegben előállított, vagy szállított 
hadianyagok előírás szerinti huzamos tárolására. A Szovjetunióból 1950 végéig a 
következő főbb fegyverzeti eszközöket szállították a hadsereg részére: 

 

Pisztoly, géppisztoly                                                        41000db; 

Puska, karabély                                                              66075 db; 

Golyószóró, géppuska                                                    5365 db; 

Légvédelmi géppuska (12,7 mm)                                   357 db; 

Aknavető (82, 120 mm)                                                  659 db; 

Páncéltörő ágyú (45, 57, 76 mm)                                   578 db; 

Tábori ágyú (122 mm t., 122 mm á., 152mm t.,152 mm t.á.)     250 db; 

Légvédelmi ágyú (37, 85 mm)                                        368 db; 

                                                 
12  Dr. Bencsik István nyá. mk. altábornagy közlése. 
13 Dr. Bencsik István, Fátrai Károly: 20 éves a Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálat. 

Honvédelem, 1970/10. szám. 
14 Vörös Béla: A hadmérnökképzés. Honvédségi Szemle, 1988/1. szám. 
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Távmérő (4 m-es)                                                           11 db; 

Lőelemképző (PUAZO – 3)                                            11 db. 

A felsorolt eszközökhöz biztosítva volt a szükséges lőszer, – 3 javadalmazás – 
a tüzérségi vontatók, egységfelszerelések, tartalék alkatrészek és javítóanyagok, 
valamint a csapatok és a tüzérség vezetésének műszerkészlete.15

A termelő hadiipari üzemek mellett 5 új üzem építkezését kezdték meg: 

 

- Színesfém-feldolgozó  (gyalogsági lőszer)                          Sirok, 

- Nitrokémia II. (lőpor- és robbanóanyag)                              Sajóbábony, 

- Prés- és kovácsolt alkatrészek gyára (tü. lőszer)                Törökbálint, 

- Béta Vegyiművek (lövedéktest, gyújtó fémrész, lőszerszerelés)    Eger-Felnémet, 

- Könnyűszerszámgépgyár (hadiipari szerszámgépgyártás)           
Székesfehérvár.16

A csapatok növekedésével nőtt a hadsereg kiképzési lőszerrel történő ellátási 
feladata is. Az 1950/51. kiképzési évre a kiképzési lőszerrel történő ellátási 
feladatokat a Honvédelmi Miniszter 026/1950. számú, november 13-án keltezett 
parancsa írta elő. A parancs tartalmazta a lőfeladatok lőszernormáit és az igénylési, 
valamint a biztosítási feladatokat.

 

17

Az MDP 1951. február 24. – március 2. között megtartott kongresszusa a 
hadseregben eddig elért fejlődést úgy ítélte meg, hogy az 1950-es év a fordulat éve 
volt, amelynek során a magyar hadsereg „teljesen összeforrott a néppel”, valódi 
„néphadsereggé” vált. Ettől kezdve kezdte felváltani a Honvédség nevet a „Magyar 
Néphadsereg” elnevezés.

  

18 Hivatalosan 1951. június 1-i hatállyal a Magyar 
Honvédság megnevezése Magyar Néphadseregre változott.19

A hadsereg ellátása mellett a Tüzér Ellátó Csoportfőnökség folyamatosan 
végezte a csapatok részére kiadott fegyverzeti felszerelések használatának, 
tárolásának és megőrzésének ellenőrzését. A szolgálati pisztolyok használata és 
megőrzése külön problémát okozott, sok volt a rendkívüli esemény, ezért a szolgálati 
pisztolyok viselésével külön miniszteri parancs foglalkozott. A Honvédelmi Miniszter 
026/1951. számú, augusztus 13-án kiadott parancsa szabályozta a pisztoly viselését 
és megőrzését. Előírta, hogy a főtisztek úgy szolgálatban, mind szolgálaton kívül a 
pisztolyt viselhetik, századosok és beosztott tisztek csak szolgálati alkalommal, a 

 

                                                 
15 HL MN – KGY IV/B – 2: A Magyar Néphadsereg fegyverzeti eszközei fejlődés történetének 

áttekintése 1945-től 1980-ig. 
16 Okváth Imre: Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika 1945 – 1956. 

AQUILA Könyvkiadó, 1998. 
17 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
18 Szervezet változások a második világháború után a haderőreform kezdetéig. MHVK 

Hadműveleti Főcsoportfőnökség. Tudományos Munkaszervezési Osztály, 1990. 
19 Jakus János: A magyar haderőfejlesztés az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. 

Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2008. – 141. oldal. 
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legénységi állomány részére kiadott pisztolyt a foglakozásról való bevonulás után le 
kellett adni az alosztálynál.20

Az 1951. első félévi Tüzér Ellátó Csoportfőnökség által végrehajtott 
ellenőrzések eredményét a Honvédelmi Miniszter a 031/1951. számú, augusztus 23-
án kelt parancsában értékelte. Megállapítást nyert, hogy a csapatoknál történő 
fegyverzeti anyagkezelés, tárolás, megőrzés állapota – a fennálló hiányosságok 
mellett – tovább javult. A miniszter további követelményfokozást írt elő a 
parancsnokok számára és az ellenőrzést végrehajtók részére is.

  

21

1951 nyarán a Forinyák utcai lövész-fegyverjavító üzem és a tároló raktárak 
felszámolásra kerültek, az épületeket átadták az épülő „Gábor Áron” Tüzér 
Technikus Tiszti Iskola részére. 

  

A felszámolással egyidőben az anyagok és eszközök áttelepítésre kerültek a 
Timót utcai telephelyre. 1951-ben már megfogalmazódott az a terv, hogy új Tüzér–
Fegyver Szertárt kell építeni. A javaslat 1951. 10. 24-i keltezésű: 

 

„Előterjesztés: 

Javaslat az új Tüzérszertár felépítésére 

A jelenleg meglévő Tüzérszertár a fejlődő honvédségünk fegyverzetének 
központi tárolását és javítását a jelenlegi kapacitásával nem tudja ellátni. A meglévő 
Tüzérszertár kapacitás-növelésével a tárolási és javítási nehézségek megoldásra 
való törekvése célszerűtlen, mivel a szertár ipari üzemekkel van körülvéve, amelyek 
között kénsavgyár is van. A kénsavgyár közelsége a tárolásra kedvezőtlen befolyású. 
Az ipari üzemek közelsége folytán kedvező célpontul szolgál egy esetleges 
légitámadásnak. 

A fentiekkel indokolva tervezünk egy új Tüzérszertár felépítését, Nagykáta – 
Monor – Tápiószecső körzetében, amely a mellékelt vázlaton van feltüntetve (a 
vázlat nincs az előterjesztés mellett).   

A telepítési hely meghatározása a terep fekvésének, fedettségének és a 
közlekedési lehetőségek figyelembevételével történt. 

Beruházásra jelenleg biztosítva: 18 295 000 Ft. 

Budapest, 1951. október 24. 

Aláírás: Frey Andor alezredes, Tüzér Ellátó Csoportfőnök.”22

A beruházási program 1951-ben készült el a Tüzér Ellátó Csoportfőnökségen. 
Közreműködtek: Szuhár és Kapitány hadnagyok és Moór alhadnagy. A kivitelezési 
terveket az Állami Épülettervező Vállalat készítette el 1952-ben. Tervezve lett 21 600 

 

                                                 
20 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
21 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
22 HL MN – KGY A II/F – 5/a:  A 14. Fegyverbázis története. – 2. oldal. 
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m² A – B – C típusú raktár és az alapvető elhelyezési, gazdasági és szociális 
épületek. Költségvetése 1952-ben: 32 millió Ft.23

Kiadásra kerültek 1951-ben az ezred tüzér javítóműhelyek – igaz gépkocsi 
nélkül – melyek már úgy felszerelésében, mint javító alkatrészekben nagy előrelépést 
jelentettek a fegyverzettechnikai biztosítás területén. 

  

A fegyverzettechnikai biztosítást javította a javítóanyag normák alapján történő 
ellátás elrendelése (04542/Tü. Ell. Csf. – 1951). A honvédelmi miniszternek írt 
jelentésben rögzítették, hogy a csapatok el lettek látva olyan eszközökkel és 
anyagokkal, melyek szükségesek a fegyverzeti anyagok kisjavításának – kivéve 
optikai anyagok és műszerek – elvégzéséhez.24

A Néphadsereg fejlesztése folyamatában megkezdődött több lőszerraktár 
építése, valamint a meglévő régi raktárak szükséges felújítása. 

   

Az épülő új lőszerraktárak közül elsőnek Pusztavacson készült el és 1951. 
november 1-én megalakult a központi lőszerraktár. A raktár tároló kapacitása 12 000 
m².25 A raktár parancsnoka Király Mihály százados, majd őt nem sokkal később, 
Nyilasi László százados váltotta.26

A tüzér fegyverzeti szolgálat szakemberei emberfeletti munkát végeztek a 
hadseregfejlesztés ezen éveiben. Hihetetlen nehézségekkel kellett megküzdeniük. 
Mucs Sándor és Zágoni Ernő így ír erről: 

 

 

"A rendkívül feszített ütem, az újabb átszervezések következtében a 
hadseregen belül több ellentmondás halmozódott fel. A hiányok pótlása, a hibák 
kijavítása és az eredmények megszilárdítása helyett azonban a politikai és katonai 
vezetés 1952-ben is túlfeszített fejlesztési ütemet diktált. Ebben az évben két ízben 
került sor szervezeti változásokra, újabb magasabbegységek és egységek 
felállítására. A Magyar Néphadsereg létszáma az 1949. évinek többszörösére 
emelkedett. 

Komoly gondokat és nehézségeket okozott, hogy a gyors ütemű fejlesztés 
anyagi feltételeit a politikai és katonai vezetés nem tudta biztosítani. A vezetés egész 
szemléletét a feltételektől sok tekintetben elszakadt feladatállítás jellemezte. Már 
1950. őszén egymást követték a csapatok jelentései, amelyek arról szóltak, hogy 
komoly hiányosságok vannak a laktanyai elhelyezés, a laktanyák berendezése, a 
katonák felszerelése terén... Hiányoztak a lövegszínek, a garázsok… Késett a 
bútorzat, a ruházat és a fegyverkiutalás. 

A fegyverzeti igények nem kellő mérvű kielégítésében az is közrejátszott, hogy 
a hadianyaggyártáshoz meglehetősen kevés szakemberünk volt, ennek ellenére 
1950-1951-ben sokat tettünk a hazai hadiipar megteremtéséért. Az új üzemek 

                                                 
23 HL MN – KGY A II/F – 5/a. 
24 HL MN – KGY IV/A – 2: Összefoglaló a fegyverzeti biztosítás fejlődéséről 1945. 01. 01-től 

1980. 12. 31-ig. 
25 HL MN – KGY II/F – 4. 
26 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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vezetőinek sem volt még kellő termelési tapasztalatuk."27

 

 

A nehézségeket fokozták az akadozó szovjet ellátások is.  

Az 1951. január 1-i helyzetnek megfelelően a HM tájékoztató jelentést 
készített a Párt Központi Bizottsága számára a hadseregről. Ebben többek között a 
következők találhatók:28

 

 

"A hadsereg fegyverzete: minden alakulat szovjet mintájú fegyverrel lett 
felszerelve. 

a./ Lövész fegyverekkel a hadsereg teljesen ellátott. 

 b./ Tüzérség: hiányzik 57 mm ágyú 73 db  

  122 mm ágyú 166 db  

  85 mm ágyú 51 db  

 c./ Harckocsi: hiányzik T-34 61 db  

  ISZ-2 

ISZU-122 

9 db 

5 db 

 

  SZU-76 28 db  

A gyalogsági fegyverek (puska, géppisztoly, golyószóró, géppuska) 
feltöltöttsége száz százalékos volt ugyan, de a lövészfegyverek egyharmada volt 
csak géppisztoly. A haderő gerincét képező lövészcsapatok állománya az orosz 
hadseregben, az 1896-ban rendszeresített puskát ("dióverőt") használta. Az egész 
hadseregfejlesztés leggyengébb pontja a nehézfegyverzet (harckocsik) és gépjármű 
ellátottság volt, amely hátrányosan hatott a teljes magyar hadsereg alkalmazására.29

A gondok ellenére erőltetett ütemben folyt a hadseregfejlesztés. Az 1951 őszi 
átszervezés végrehajtására több intézkedés jelent meg, az új állománytáblák szerinti 

 

                                                 
27 Mucs Sándor – Zágoni Ernő: A Magyar Néphadsereg története. Zrínyi Katonai Kiadó, 

Budapest, 1979. – 240 – 241. oldal. 
28 Csendes László, Gellért Tibor: Háborútól a forradalomig. Adatok a magyar hadsereg 

történetéből. 1945 - 1956. Magyar honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, 1994. – 48. 
oldal. 

29 Dr. Okváth Imre: i. m. 
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szervezetre 1951. november 7-ig kellett áttérni. Az új szervezet jelentős mennyiségű 
hadfelszerelés (fegyverek, lőszerek és különböző anyagi készletek) beszerzését is 
szükségessé tette. A nehéz haditechnika legfőképp a Szovjetunióból érkezett. Egy 
másik forrást jelentettek a Magyarországon gyártott hadianyagok, ágyúk, gyalogsági 
fegyverek, robbanóanyagok, tüzérségi műszerek stb., amelyek szovjet licencek 
alapján készültek. Azonban az átszervezések következtében a megnövekedett 
haditechnikai eszközszükségletet a szovjet féllel közösen sem sikerült kielégíteni. Az 
1951. december 31-i helyzet szerint a feltöltöttségi mutató értéke: gyalogsági 
kézifegyvereknél 40%-t, aknavetőknél 50%-t, légvédelmi lövegeknél 27%-t, M-13-as 
sorozatvetőknél 25%-t, T-34-es harckocsiknál 29%-t ért el.30

A Magyar Néphadsereg összes szerveinél az egységes fegyverzeti ellenőrzési 
rend és követelmény biztosítása céljából jelent meg a Honvédelmi Miniszter 01/1951. 
számú parancsa, január 5.-én, „A tüzér felszerelés technikai állapota, karbantartása 
és megóvása értékelésének rendje, az alakulatoknál tartandó ellenőrzésekről” 
tárgyban. A parancs előírta, hogy az alakulatoknál és a központi raktárakban lévő 
tüzér felszerelés értékeléséhez milyen típusú eszközt, milyen mértékben kell 
ellenőrizni és hogyan kell értékelni az ellenőrzött eszközök állapotát. A parancs 
részletesen tartalmazta:  

 

- a használatra kiadott fegyverzet technikai állapotának értékelési táblázatát; 

- a fegyverzet karbantartásának és megőrzésének értékelési rendjét; 

- a tárolás értékelési rendjét; 

- a tüzérműhely munkájának értékelési rendjét; 

- a nyilvántartás és elszámolás állapotának ellenőrzési és értékelési rendjét; 

- a technikai kiképzés értékelési rendjét. 

Az ellenőrzés HM parancsát, a honvédelmi miniszter utasítására, a Tüzér 
Ellátó Csoportfőnökség dolgozta ki az addig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai 
alapján, valamint azt figyelembe véve, hogy a fegyverzet és lőszer a hadsereg 
hadrafoghatóságát döntően befolyásoló felszerelés. A parancsban előírt 
követelmények folyamatos biztosítása a parancsnoki, valamint a kiszolgáló 
állománytól folyamatos ellenőrzési és kiszolgálási munkát követelt meg. Az előírt 
követelmények megjelenése lehetővé tette, hogy az egész hadseregben kialakuljon 
az egységes ellenőrzési és követelménytámasztási rendszer és az a gyakorlatban is 
egységesen jusson érvényre.31

A Honvédelmi Miniszter 5/1952. számú, február 22.-én kelt parancsával, 1952. 
március 1-el életbe léptette a G-55 utasítás II. és III. részét, amely az új 
anyagnyilvántartási rendszert rögzítette. A HM parancs 4. pontja előírta: „Különleges 
és sajátságos nyilvántartású anyagokat ellátó csoportfőnökségek és osztályok 
vezetői dolgozzák ki és adják ki utasításaikat az új nyilvántartási rendszerre való 
áttérés rendjére és arra vonatkozólag, hogy milyen jelenleg érvényben lévő 

   

                                                 
30 Dr. Balló István: A katonapolitikai elképzelések megvalósítása a Magyar Néphadsereg 

szárazföldi csapatainál 1951 – 1953. Hadtörténelmi Közlemények, 1994/3. szám. 
31 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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nyilvántartási és elszámolási okmányt tartsanak meg kiegészítésképen, jelen 
utasításhoz”.32

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség a G-55 Utasítás „Tüzér” mellékleteként kiadta 
a „Nyilvántartási Segédlet”-et a tüzérségi felszerelés nyilvántartására vonatkozóan.  

  

Az új nyilvántartási utasítás szerint megállapíthatóvá vált a nyilvántartott 
anyagok értékcsoport szerinti kimutatása, egységes alapokra lettek helyezve az 
időszakos anyagi helyzetjelentések, biztosíthatóvá vált, hogy a felső vezető szervek 
pontos tájékoztatást kapjanak a mindenkori anyagi helyzetről.33

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség vezető állománya 1952. március 1.-én az 
alábbi volt: 

 

Frey Andor (1912. Rogván Mária) alezredes: Csoportfőnök; 

Jakus Vendel (1927. Fürdős Rozália) őrnagy: M. Terv. És Szerv.-i ov. (Csf. h.); 

Kolonics István (1921. Kalmár Teréz) őrnagy: Lőszer ellátó és javító, nyt. ov. 

Szabó Lóránt (1916. Bodnár Teréz) őrnagy: Ipari megrendelő ov. 

Mackó Jenő (1897. Koller Viktória) százados: Gyári átvételi ov. 

Jakobenszky Lajos (1913. Gombos Róza) százados: Szemlélő ov. 

Boda Ferenc (1918. Belák Erzsébet) őrnagy: Pü. ov. 

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség létszáma 1952-ben nem változott (összesen 
73 fő), a feladatok viszont a hadsereg fejlődésével együtt növekedtek.34

A hadsereg magasabb beosztású tüzér ellátó tisztjeinek állománybeosztási 
jegyzéke, ami az 1952. augusztus 16.-i helyzetet tükrözi, a 4. mellékletben található. 

 

1952. évben a tartalékos technikus tiszti állományból avatás után hivatásos 
állományba vettek 27 technikus tisztet. A Tüzér Szertárból 1952. októberében 247 fő 
tiszthelyettest bocsátottak ki fegyvermesteri és tüzér műmesteri szakon. Az ősz 
folyamán a „Gábor Áron” Tüzér Technikusi Tiszti Iskolán 334 főt avattak tisztté.35

A szakember létszám 1952. novemberben az alábbiak szerint alakult: Kell 
Tiszt: 1489, Tiszthelyettes: 1836, és gyakorlatilag hiány nem volt. A későbbiekben, 
1954-től már felesleges létszám lett, ezért a fegyverzeti szakemberképzés jelentősen 
csökkent, illetve megszűnt a beiskolázás.

 

36

A harckészültség és mozgósítási készség helyzetét 1952. szeptember 21-én 
mérték fel. A honvédelmi miniszter parancsa a 4. lövészhadosztály (Nyíregyháza) 
mozgósítását rendelte el, amelynek során 7138 hadköteles vonult be, továbbá kb. 

  

                                                 
32 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
33 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
34 HL MN – KGY A II/B – 32/b. – 24. oldal. 
35 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
36 HL MN – KGY A II/B – 32: A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálat története. 
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300 technikai eszközt (gépkocsit), 200 országos járművet és 500 lovat adtak át a 
magasabbegységnek.37

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség a csapatok folyamatos ellátása és ellenőrzése 
mellett, rendszeresen ellenőrizte a közvetlen alárendelt szertár és raktárak munkáját, 
a központilag tárolt eszközök, lőszerek tárolási és őrzési körülményeit. 

   

Az ellenőrzések nagy hiányosságokat tapasztaltak a központi 
lőszerraktáraknál. Megállapítást nyert, hogy a raktárak őrzésének és megvédésének 
a feltételei nincsenek kellőképpen biztosítva. A lebiztosított őrszemélyzet és polgári 
alkalmazott állomány egy része politikailag megbízhatatlan. A raktárak védelmi 
berendezései hiányosak, nincs megfelelő összeköttetés (telefon, jelzőberendezés). 
Nem kielégítő a felszerelések állapota. Hiányos a megvilágítás. 

A hiányosságok felszámolására a Honvédelmi Miniszter 032/1952. számú, 
október 6-án kelt parancsában a következő intézkedéseket tette: 

„1. A Tüzér parancsnok az őrség állomány nem megfelelők névsorát terjessze 
fel a VKF elvtárshoz. 

2. A VKF Szervezési Csoportfőnök és a Személyügyi Csoportfőnök a 
megbízhatatlan állományt váltsa le és az állománytábla szerinti állományt biztosítsa. 

3. A Tüzér parancsnok fokozottan ellenőriztessen.”  38

Tovább folyt nagy ütemben a raktárak építése. Az elkészült (vagy részben 
elkészült) objektumokban 1952. november 1-én alakult meg a: 

  

- 4. számú lőszerraktár Erdőtelek (1953-ban áttelepült Nyírtelek) helyőrségbe; 

- 5. számú lőszerraktár Hajdúsámson; 

- 6. számú lőszerraktár Kapolyon; 

- 7. számú Lőszerraktár Izsák helyőrségben. 

A 4. és 5. számú raktárak 12 000 – 12 000 m², a másik kettő pedig, 6000 – 
6000 m² tárolótérrel rendelkeztek.39

A harckészültségi rendszert is többször átdolgozták, amelyben a hadosztály 
lőszerkészletét 1,5 javadalmazásban határozták meg.  

   

Az 1952. őszi átszervezések következtében a szárazföldi csapatok fő tűzerejét 
képező kötelékek létszámviszonyai az alábbi értékeket érték el: lövészalakulatok: 72 
344 fő, páncélos alakulatok: 26 218 fő, tüzér alakulatok: 20 885 fő. 

A hadsereg részére a magyar hadiipar egyre növekvő számban gyártott 
haditechnikai eszközöket, ezen felül a Szovjetunióból is folyamatosan érkeztek a 
szállítmányok. A felgyorsult fejlesztés igényeit ennek ellenére 1952. végére sem 
                                                 

37 Dr. Balló István: i. m. 
38 HL MN – KGY A II/B – 32/b. – 23 – 24. oldal. 
39 HL MN – KGY II/F – 4. 
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sikerült teljes mértékben kielégíteni. A Magyar Néphadsereg "M" ellátottsága az év 
végén egyes fontosabb fegyverekből a következő` képet mutatta: puska, karabély, 
géppisztoly, golyószóró: 100%; géppuska: 35%; 120 mm-es aknavető: 103%; 82 
mm-es aknavető: 88%; páncéltörő fegyverek: 59%; 122 mm-es tarack: 73%; 37 mm-
es légvédelmi löveg: 85%; 85 mm-es légvédelmi löveg: 60%. A legrosszabb volt a 
helyzet az M-13-as sorozatvetőknél, ahol 23%, míg a harckocsik és a rohamlövegek 
esetében 25% volt a feltöltöttség értéke.40

A hadseregnek közvetlen és közvetett termékeket gyártó vállalatok száma az 
1950. évi 21-ről majdnem a megduplázódott, és elérte a 39-et. A hadiipari 
vállalatokat – a titkosság további fokozása érdekében – 6 új besorolási katagóriába 
szervezték át.  

 

A lőport, robbanóanyagot gyártó üzemeket az úgynevezett 100-as iparágba 
sorolták, amelyekbe a következők tartoztak: 

Nitrokémia Ipartelepek                                                 Balatonfűzfő, 

Mechanikai Művek                                                       Budapest, 

Borsodi Vegyiművek                                                    Sajóbábony, 

Ipari Vegyszergyár                                                       Budapest. 

A 300-as iparág, a fegyverzet- és löveggyártó üzemeket fogta össze: 

Lámpagyár                                                                   Budapest, 

Danuvia Szerszámgépgyár                                          Budapest, 

Nehézszerszámgépgyár                                               Diósgyőr, 

Szerszám- és Készülékek Gyára                                 Gyöngyös, 

Győri Szerszámgépgyár                                               Győr. 

A 400-as iparág a harckocsi-, a rohamlöveg-, és a repülőgépalkatrész-gyártó 
vállalatokat tömörítette: 

Gépjárműjavító Vállalat                                              Gödöllő, 

Motorjavító Vállalat                                                    Székesfehérvár, 

Autó- és traktoralkatrészgyár                                     Budapest, 

Sportárutermelő Vállalat                                            Esztergom. 

A 600-as iparágat az optikai és finommechanikai cikkeket gyártó üzemek 
alkották: 

MOM                                                                           Budapest, 
                                                 

40 Dr. Balló István: i. m. 



115 
 

Gamma                                                                       Budapest, 

Finommechanikai Vállalat                                           Budapest, 

Keményfémfeldolgozó Vállalat                                   Budaörs, 

Központi Szerszámgyár                                              Budapest. 

A 700-as iparág köré a gyalogsági és tüzérségi lőszergyárak tartoztak: 

Veszprémi Fémfeldolgozó                                           Veszprém, 

Andezit Művek                                                             Jobbágyi, 

Bányagyutacsgyár I.                                                    Nagytétény,  

Vadásztölténygyár                                                       Székesfehérvár, 

Fémszerelvénygyár                                                     Felnémet (Eger), 

Prés- és Kovácsoltárugyár                                           Budaörs, 

Tubus- és Kupakgyár (Mátravidéki Fémművek)          Sirok, 

Bányagyutacsgyár II.                                                  Törökbálint, 

Könnyűgépgyár                                                           Diósgyőr, 

Vegyitermékek Gyára                                                  Diósgyőr, 

Ipari Műszergyár                                                          Iklad, 

Fémnyomó- és Lemezárugyár                                    Jászberény, 

Hajdúsági Iparművek                                                   Téglás, 

Alumíniumgyár                                                             Budapest, 

Fémfeldolgozó Vállalat                                                 Mosonmagyaróvár, 

Rézhenger Művek                                                        Budapest.41

A szervezetek tevékenységét, az 1951. év végén alakult, az új „hadiipari 
minisztérium”, a Középgépügyi Minisztérium

 

42

                                                 
41 Okváth Imre: i. m. – 244 – 246. oldal. 

 irányította. A katonai vezetés a 
gyorsított hadseregfejlesztés eredményeképpen felállított 210000 fős hadsereg 
szükségleteinek kielégítését, valamint az első és második mozgósítási ütemben 
felállításra kerülő (400000 – 800000 fő) csapatok anyagi, felszerelési, fogyasztási 

42 Az önálló hadiipari minisztérium megszervezéséről az 1952. évi 1. törvényerejű rendelet 
intézkedett (1952. január 6.), másfél évvel később viszont megszüntette az 1953. évi VI. törvény, 
1953. július 7-ével. A hadiipart ekkor KGM/B néven formálisan integrálnák az újjáalakuló Kohó- és 
Gépipari minisztériumba (KGM). Germuska Pál: Vörös arzenál. Budapest, 2010. 1956-os Intézet, 
Argumentum. – 34. oldal. 
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igényeinek biztosítását tekintette az 1953. év legfontosabb feladatának.43

A hadiipari kapacitások jobb kihasználása, valamint a Szovjetunió 
tehermentesítése – 1952 őszétől – előtérbe helyezte a Szovjetunió vezette katonai 
koalícióhoz tartozó tagországok közötti hadiipari kooperáció kérdését. A szovjet 
kormány ettől az időtől kezdve engedélyezte csatlós államainak a szovjet licencek 
alapján előállított hadipari termékek, fegyverek, külkereskedelmét azzal a 
megkötéssel, hogy minden esetben kötelesek kikérni a hozzájárulását. Az 
elkövetkező időben Magyarország Lengyelországgal, Csehszlovákiával, Romániával 
és Bulgáriával alakított ki hadiipari együttműködést.

 

44

1952. őszén a hadsereg létszáma elérte a 200 554 főt, ebből 9 334 személy 
polgári alkalmazott volt. 

  

A Magyar Néphadsereg mozgósított hadrendjében szereplő tábori hadsereg 
három lövészhadtesttel (9 lövészhadosztállyal), egy légvédelmi tüzérhadosztállyal, 
egy ágyús tüzérdandárral, egy páncéltörő tüzérdandárral, egy műszaki dandárral, 
egy nehéz harckocsi/rohamlöveg ezreddel számolt fő csapásmérő erőként. A 
főparancsnoksághoz az alábbi főbb kötelékek tartoztak: két lövészhadtest (hat 
lövészhadosztály), egy gépesített hadtest (egy gépesített és egy páncélos 
hadosztály), egy önálló gépesített hadosztály, egy önálló nehéz 
harckocsi/rohamlöveg ezred, két áttörő tüzérhadosztály, egy páncéltörő tüzérdandár, 
egy sorozatvető tüzérdandár, egy légvédelmi tüzérhadosztály, egy ágyús tüzér- és 
egy aknavetős dandár. Az átszervezések következtében a Magyar Néphadsereg 
hadilétszáma 403 443 főre emelkedett.45

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség nomenklatúrájába tartozó fegyverzet, lőszer 
és katonai műszer, valamint tüzér javító műhelyfelszerelések hazai gyártásból 
történő biztosításával egyre nagyobb feladat hárult a fegyverzeti eszközöket és 
anyagokat átvevő állományra. A Katonai Üzemi Megbízottak létszáma a 
következőképpen alakult: 

 

- 1950. június  41 fő, 

- 1950. október 165 fő, 

- 1951/52. 292 fő.46

 

 

A tüzér ellátó szolgálat feladatainak és felelősségének megfelelő szintű 
elismerését jelzi az 1952. november 24-én megjelent, Honvédelmi Miniszter 
038/1952. számú parancs, amelynek tárgya "A tüzér ellátó szolgálat nevének "tüzér 
fegyverzeti szolgálat"-ra való változtatása volt. 

 

                                                 
43 Okváth Imre: i. m. – 248. oldal. 
44 Okváth Imre: i. m. 
45 Dr. Balló István: i. m. 
46 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 

http://harc-kor.si/rohamlöveg�
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A parancs megállapítja:  

"A tüzér fegyverzeti szolgálat tisztjeinek fő kötelme nem az ellátás, hanem a 
tüzérségi fegyverzet, lőszerek és technika állandó hadihasználható állapotban 
tartásának biztosítása, a fegyverzet állapotának, megőrzésének és tárolásának 
ellenőrzése, továbbá a Magyar Néphadsereg csapatai személyi állományának ezen 
fegyverzet béke és háború esetén való felhasználásának oktatása."47

A parancs a 5. számú mellékletben megtalálható. 

 

Egy, 1953. január 22-én készült kimutatás szerint, 4 lőszerraktár volt építés 
alatt, összesen 36 000 m² tárolótérrel. Még öt raktár építése szerepelt a tervekben, 
összesen 42 000 m² tárolótérrel. Folyamatban volt az új tüzér szertár építése is 
Tápiószecsőn.48

A Magyar Néphadsereg folyamatos fejlesztésével együtt járt a Fegyverzeti 
Szolgálatok és ezek között is elsősorban a Fegyverzeti Csoportfőnökség feladatainak 
a növekedése. 1953. március 7-én a HVKF jóváhagyta a Fegyverzeti 
Csoportfőnökség szervezetét, amely 86 fő (1 tábornok, 72 tiszt, 2 tiszthelyettes és 11 
polgári alkalmazott) volt. 

 

A Fegyverzeti Csoportfőnökségen az 1953-as szervezés folytán a vezetésben 
bekövetkezett személyi változások: 

Fegyverzeti Csf. ált. helyettese:                        Jakus Vendel őrnagy, 

M. Terv. ov. (Csf. h.)                                         Grényi Imre százados, 

Fegyver javítási, nyt. és elló. ov.:                      Fátrai Károly százados, 

Lőszer javítási, nyt. és elló. ov:                         Both Ottó főhadnagy, 

T. iroda vezető                                                  Hubay László főhadnagy.49

A Fegyverzeti Csoportfőnökség 1953. évi beosztási névsora a 6. számú 
mellékletben található. 

 

1953. év elején a Fegyverzeti Csoportfőnökség közvetlen alárendeltségében 
már tíz szervezet tevékenykedett: 

  1. Tüzér és Fegyver Szertár Budapest  Pk.: Király Mihály szds. 

  2. 1. sz. Lőszerraktár Törökbálint  Pk.: Pető Andor őrgy. 

  3. 2. sz. Lőszerraktár Devecser  Pk.: Timkó János fhdgy. 

                                                 
47 HL MN – KGY A II/B – 32. – 10. oldal. 
48 HL MN – KGY A II/F – 4. 
49 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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  4.  3. sz. Lőszerraktár Nógrád  Pk.: Tátrai Ernő fhdgy. 

  5.  4. sz. Lőszerraktár Erdőtelek  Pk.: Fehér Géza őrgy. 

  6. 5. sz. Lőszerraktár Hajdúsámson  Pk.: Kolonits István őrgy. 

  7.  6. sz. Lőszerraktár Kapoly  Pk.: Nagy Kálmán alez.. 

  8. 7. sz.Lőszerraktár Izsák  Pk.: Mag Lajos őrgy.  

  9. Központi Lőszerraktár Pusztavacs Pk.: Nyilasi László fhdgy. 

10. Katonai átvevők  

A Katonai Átvevők létszáma 1953-ban 529 fő (181 tiszt és 348 polgári 
alkalmazott) volt.50

A Honvédelmi Miniszter 03/1953. számú, januárban kelt parancsában újból 
szabályozta a hadsereg fegyverzettel és más felszereléssel történő ellátásának 
rendjét. A parancs tárgya: „Az MN Vezérkari Főnökség, a fegyvernemi parancsnokok 
és szolgálati ágak vezetői feladatainak meghatározása, a hadseregnek a 
fegyverzettel és haditechnikával való biztosítása és a hadiipartól átvett technika 
minősége ellenőrzésének megjavítása.” 

 

A honvédelmi miniszter e parancsban megállapítja, hogy a fegyvernemi 
parancsnokok, valamint a szolgálati ág vezetők és az Anyagtervezési 
Csoportfőnökség között nincsen élesen elhatárolva a hadsereg fegyverzettel és 
haditechnikával való biztosítás rendje. 

A MNVK Anyagtervezési Csoportfőnökség hatáskörén túl végzi a fegyverzettel 
és hadfelszereléssel való biztosításra vonatkozó munkát, amely a gyártandó fegyver- 
és hadfelszereléssel kapcsolatos, elvállalja speciális technikai kérdések eldöntését, 
jóváhagy technikai utasításokat, beavatkozik a KÜM munkájába. 

A honvédelmi miniszter a „Megparancsolom” részben elhatároltan írta elő a 
feladatokat: 

1. Az MNVKF-ség képviselje a HM-et a kormányszervekben (MT, ÜGT, 
Tervhivatal), minden olyan kérdésben, amely a hadsereg fegyverrel, haditechnikával 
és anyagi eszközökkel való biztosításával függ össze. Ezzel kapcsolatban az MNVK 
feladata: 

                                                 
50 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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- Dolgozza ki a hadsereg fegyverrel, haditechnikai eszközökkel és anyagokkal 
történő biztosítási tervét béke és háború idejére, azt egyeztesse a fegyvernemi 
parancsnokokkal és a szolgálati ág vezetőkkel. 

- Vezesse a hadsereg fegyverzettel, haditechnikával és anyagi eszközökkel 
való általános biztosításának nyilvántartását. 

- A fegyvernemi parancsnokokkal és szolgálati ágak vezetőivel együttesen 
állítsa össze az összes igényléseket a Szovjetunióból és más államokból szükséges 
fegyverzeti és technikai dokumentációkra. 

- Dolgozza ki az általános és egyes fegyvernemek mozgósítási tartalékok 
létesítési tervét. 

- Tudassa a fegyvernemi parancsnokokkal és szolgálati ág vezetőkkel, a 
hadsereg fegyverzettel és haditechnikai eszközökkel történő ellátási tervét. 

2. A fegyvernemi parancsnokoknak és szolgálati ágak vezetőinek: 

- Szigorúan ellenőrizzék a Magyar Néphadsereg számára átvett fegyverzetet, 
hadifelszerelést. Amely eltér a technikai utasítás előírásaitól, ne vegyék át. 

- Bírálják el a HTI, az ipar, a Katonai Üzemi Megbízott, a csapatok 
szakembereinek, a HM csoportfőnökségeinek és osztályainak a licenc 
dokumentumtól való eltérésre, vagy azok megváltoztatására tett javaslatait. 

- Dolgozzák ki az új fegyvertípusok harcászati-technikai követelményeit és a 
MNVKF hozzájárulásával, adják át a HTI-nek. 

- Vezessék a KÜM munkáját és kiképzését. 

- Helyezzék el a megrendeléseket és kössenek szerződéseket. 

- MNVK-tól kapott feladat alapján dolgozzák ki a csapatok biztosítási tervét. 

 A parancsban megszabott feladatoknak megfelelően az érintetteknek 
feladatterveiket 1953. március 1-ig kellett kidolgozni.51

A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökség feladatairól 
kidolgozásra és februárban jóváhagyásra került a Szervi Határozvány, amely 
tartalmazta a feladatokat, hatásköröket a csoportfőnök számára és az osztályokra 
lebontva. A Szervi Határozvány a 7. számú mellékletben található.

 

52

A Fegyverzeti Csoportfőnökség irányító, tervező, szervező, ellátó és technikai 
biztosító tevékenységét a jóváhagyott Szervi Határozványban leírtak szerint hajtotta 
végre a következők szerint: 

 

- a Csoportfőnökség megkapta az MNVKF-ségtől az adott időszakra 
vonatkozó az MN fegyverzeti eszköz szükségletének adatait, valamint a 
beszerzésekhez szükséges kereteket; 
                                                 

51 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
52 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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- az ismert adatok alapján a Csoportfőnökség megtervezte a beszerzéseket és 
megszervezte a minőségi átvételt; 

- a beszerzés után megtervezte a fegyverzeti eszközök elosztását a csapatok 
szükségleteinek megfelelően és megszervezte az ellátást; 

- megtervezte a csapatoknál lévő eszközök ellenőrzését és szervezte az 
ellenőrzés végrehajtását; 

- megtervezte a szakkáderek beiskolázását és szervezte a szakmai 
továbbképzéseket; 

- az ellenőrzések tapasztalatai alapján elkészítette az összefoglaló 
jelentéseket és az esedékes miniszteri parancs tervezetet a fegyver, lőszer, műszer 
és más fegyverzeti eszközök használatára, őrzésére, nyilvántartására, a 
javítóműhelyek munkájára, a szakkiképzésre, a harckiképzés lőszernormáira és a 
harci riadó lőszernormáira vonatkozóan. 

A Magyar Néphadsereget átfogóan érintő fegyverzet, lőszer kérdésekben az 
intézkedések mindig miniszteri parancsban történtek. Részterületeket érintően a 
csoportfőnök rendeletekkel intézkedett az érintettek felé, mivel a saját anyagaira 
vonatkozóan az MN Fegyverzeti Csoportfőnök önálló csoportfőnöki jogkörrel 
rendelkezett. Szakmai területen joga volt az MN csapatai felé önálló intézkedéseket 
kiadni, amelyeknek összhangban kellett lenni az érvényben lévő parancsokkal, 
utasításokkal.53

A feszített munkatempó, a háborús technológiával készült eszközök és 
anyagok kezelése esetenként komoly balesetet is okozott. Az 1. számú 
Lőszerraktárnál (Törökbálint) 1953. április 23-án biztonsági rendszabályok 
megszegésének következményeként a következő eset történt: 

 

„A földalatti raktár bejáratában, „kifli”-ben tehergépkocsit letiltott KTM-1 
gyújtóval raktak meg. Az utolsó láda a gépkocsiról leesett, felrobbant és beindította 
az egész kocsi anyagot. A rakodást végző 9 női dolgozó és a gépkocsi vezetője a 
helyszínen életét vesztette.”54

A történtekre így emlékszik vissza, Hajdu Ráfis János, a következmények 
felszámolását végző tűzszerészek egyike: 

 

„A hadgyakorlat befejezésével, a harmadik napon a tűzszerészeket két 
teherautón visszaindították a laktanyába. Már félúton lehettünk, amikor a velünk 
szembe jövő ÁVH-s gépkocsik megállítottak bennünket. Egy ávós tiszt parancsot 
mutatott, melynek alapján a tűzszerészeknek minden szerelvényüket a kocsin 
hátrahagyva át kell szállniuk az ÁVH teherautóira. Ez megtörtént, folytattuk utunkat 
Budapest irányába, de volt valami baljós előérzetünk emiatt. 

Törökbálinthoz közeledve, egyszer csak éneklő tömeg hangját hallottuk, amely 
egyre erősödött. Közelebb érve láttuk, hogy az utunkat teljesen elzárva, főleg nőkből 
álló, talán 100 fős csoport hangosan sírt, jajveszékelt, imádkozott. Az ávós katonák 
                                                 

53 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
54 HL MN – KGY A II/F – 4/a: Magyar Néphadsereg 1. Lőszerraktár története. – 17. oldal. 
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nagy nehezen utat vágtak köztük. Feltárult a vaskapu két szárnya, bementünk az 
udvarra. 

Itt azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hegy alatti lőszerraktárban robbanás 
történt. Az egész törmeléket át kell forgatni. A fel nem robbant detonátorral szerelt 
tüzérségi gyújtókat a rendelkezésünkre bocsátott ládákba kellett rakni, az emberi 
maradványokat pedig az alumínium ládákba helyeztük. 

Bementünk a barlang bejáratán. Különleges szag csapot meg. Az ajtót 
leszakította a robbanás. A törmelék és romok között először nehezen igazodtunk el, 
elektromos világítás nem volt, fáklyák fénye világított. Egy Csepel teherautó és egy 
amerikai 10 tonnás Federál gépkocsi rakománya robbant fel. Valósággal megőrlődött 
itt minden. A két teherautó fa és lemezanyaga apróra zúzva, a kerékgumik 
széthasadozva, az alváz anyaga összenyomorítva, s köztük emberi testrészek 
maradványait láttuk. Lehajoltam a törmelékhez, és egy női húscafatot emeltem fel. 
Rosszul lettem. A kormos falnak támaszkodva álltam egy darabig, talán 
eszméletlenül. Nem tudtam, hogy a többiek mit éreztek, de a munkát lassan 
megkezdtük. Csak mi, kiskatonák voltunk a helyszínen. 

Szaporodtak a ládába rakott robbanófejek és testmaradványok. Két 
gépkocsivezető, egy őrt álló és öt rakodó munkásnő szakadt darabokra itt, aránylag 
szűk helyen. Emberi testet egy darabban én nem láttam. Leszaggatott karok, alsó 
lábszárak, fejek voltak szétrepülve. A lágyabb részek összekeveredtek a törmelékkel. 
Egyszer csak szóltak, hagyjuk abba egy kis időre a munkát. Nógrádi Sándor 
altábornagy jött magyar és szovjet tisztekkel, akik oroszul beszéltek. Nem 
tisztelegtünk nekik. (Ilyen helyzetben ez megérhető.) Előhozattak egy remegő 
magyar tisztet, az egyetlen szemtanút, aki a robbanás előtti percekben a raktár belső 
része felé menve távozott a rakománytól Őt kérdezték, de nem sokat tudott mondani. 
Ahol a robbanás történt, a kocsiút mellett 1 m magasan rámpaszerű gyalogút van, 
ahonnan a hegy gyomrába indulnak azok a folyosók, amelyek a belső 
raktárhelyiségekhez vezetnek, és mindez egy sziklatömbbe van vájva. Újabb 
robbanástól félve, ekkor még senki sem mert bemenni ezekre a folyosókra. Mi aztán 
arról később sem hallottunk, hogy a benti részeken légnyomás által sérült-e meg 
valaki. 

A gépkocsikra KTM-1-es szovjet mintájú tüzérségi lövedék pillanatgyújtókat 
rakodtak. A leszögezett faládákban leforrasztott, horganyzott lemezdobok voltak, 
amikben kimart faágyaikban detonátorral szerelt gyújtók egyenként, selyempapírba 
hajtogatva helyezkedtek el. Egy-egy ilyen gyújtófej robbanóereje legalább 2 db 
kézigránáttal azonos. 

Ezek a gyújtók nagyon egyszerű szerkezetűek voltak, tehetetlenségi erőre 
biztosítódtak ki. Kilövéskor hátulról kap egy erős lökést, és ettől biztosít ki, 
becsapódáskor elölről a legkisebb nyomásra már robban is. Ez a gyújtótípus arról 
volt híres, hogy sok ágyúcsőrobbanást okozott használat közben. (Ezt a bajt 
elkerülendő, a magyar és német tüzérségi lövedékek gyújtói, centrifugális erőre 
váltak kibiztosítottá.) 

A robbanás feltételezhetően azért következett be, mert egy ládát erős lökés 
vagy leesés érhetett, és ezért benne egy vagy több gyújtó kibiztosított állapotba 
került. Ettől kezdve már egy ellenkező irányú kisebb lökés is elég volt a robbanás 
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létrejöttéhez. Az egyik gépkocsi már teljesen megrakott állapotban volt, a másikra az 
utolsó ládákat hozhatták. Már befejezettnek tekintették a munkát, azért volt ott a 
teljes személyzet. 

Mi estétől egész éjszakán át dolgoztunk, reggel bevittek a laktanyába, délig 
pihentünk, majd ebéd után újból kivittek munkára. Ekkor láttuk, hogy az előző napi 
robbanás ereje olyan nagy volt, hogy a raktárajtón a hegy alól kijövő légnyomás az 
udvartér másik oldalán lévő épület ebédlő részének falát mindkét oldalon 
átszakította, s a faltörmeléket, a bent lévő asztalokat, székeket is messzebbre 
taszította. 

Ott a mi feladatunk, a ládákba rakott fel nem robbant gyújtófejek gépkocsira 
való rakodása volt. Nagyon óvatosan kellett velük bánni, mert a robbanás erejétől 
repülve, ütődve feltételezhető volt, hogy egyik-másik gyújtó kibiztosítódhatott. Egy 
Csepel tehergépkocsi kiállt az udvar közepére. A gépkocsivezető a rakodás ideje 
alatt nem lehetet ott. A vezetőfülke mögött homokkal megrakott faládák voltak 
védőfalként felrakva, a rakfelület homokkal volt megterítve, s csak katona vihette a 
ládákat, és helyezhette el a gépkocsin. A rakományt az Ilka-major melletti kőbányába 
szállították, ahol ezt robbantással semmisítettük meg.”55

A rendkívüli eseményt a Honvédelmi Miniszter a 0022/1953. számú, május 8-
án megjelent parancsában értékelte és a parancsnoki állományból többen 
felelősségre lettek vonva.

  

56

1953 közepén a néphadsereg az alábbi szervezetekből állt: 

 

- három lövészhadtest (7 lövész- egy lovashadosztály); 
- egy HM közvetlen lövészhadosztály; 
- egy gépesített hadtest (egy gépesített és egy páncélos hadosztály); 
- két vadász-, egy csata- és egy bombázó repülőhadosztály, egy felderítő-, 

egy szállító repülőezred, egy repülő-híradó zászlóalj és tizenkét repülő-műszaki 
zászlóalj; 

- egy áttörő tüzérhadosztály, egy légvédelmi tüzérhadosztály és öt 
tüzérdandár; 

- három honi légvédelmi hadosztály és egy figyelő-jelző zászlóalj; 
- két műszaki dandár és pontonos ezred; 
- egy hadihajós ezred; 
- egy vegyi zászlóalj; 
- tizenhárom tiszti iskola; 
- két akadémia. 

A csapatok hadrendjét a hadtápszervek, intézetek és egyéb katonai szervek 
egész sora egészítette ki. 

                                                 
55 Aknászok, tűzszerészek. Hős magyar honvédek a II. világháborúban és a következő 

években. LEGATUM Kiadó, Mezőkövesd, 2006. – 110 – 112. oldal. 
56 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
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A csapatok fegyverzetében nagy hiányok mutatkoztak. Különösen a szovjet 
importból beszerezhető harckocsik, nehézlövegek és lokátorok hiánya volt jelentős, 
ami az érintett katonai szervezetek hadrafoghatóságát is lecsökkentette.57

Az adott időszakban (1951 – 1956) a hazai ipar által gyártott és importból 
beszerzett fegyverzeti eszközök a következők voltak: 

 

 Hazai Import 

Pisztoly, géppisztoly 201859  

Puska, karabély 175777  

Golyószóró, géppuska 1506  

Légvédelmi géppuska (12,7 mm)  40 

Aknavető (82, 120 mm) 1406 90 

Páncéltörő ágyú (57,76 mm) 579 230 

Tábori ágyú (122, 152 mm t.) 385 45 

Sorozatvető (M-13)  12 

Légvédelmi ágyú (37, 85 mm) 1176 76 

Távmérő (3, 4 m-es) 157  

Lőelemképző (PUAZO-3, 4)  185 

Felderítő lokátor (MOSZT-2, P1, P3, 
P20H) 

36 24 

Tűzvezető lokátor (SZON-42) 18 2 

 

A fenti eszközök beszerzésével egyidőben hazai gyártásból és importból 
biztosításra került a szükséges lőszer, tűzvezető és felderítő műszerek, tüzérségi 
vontatók, egységfelszerelések, tartalék és javító alkatrészek. 

Volt Magyarországon egy hírhedt üzem, a KÖMI 401. Vállalat (Közérdekű 
Munkák Igazgatósága, vagy, ahogy az itt raboskodók nevezték: Kerülhet Ön Még 
Ide), ennek, pedig egy Általános Épület és Géptervező Irodája. Ebben az irodában 
szerkesztette első szabad tömegzáras, pisztolytöltényt, tüzelő géppisztolyát Kucher 
József finommechanikus, a MOM vezető konstruktőre. 1953 M. 7,62 mm-es K-1 
géppisztolyt a Danuvia gyár sorozatban gyártotta. A fegyver működése elvben 

                                                 
57 Szervezeti változások: i. m. 
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hasonlított a PPS-hez. Később Kucher a Danuvia gyárban szerkesztette további 
fegyvereit.58

A gyártási csúcs 1952-ben volt, ebben az évben mintegy 340 ezer db 
lövészfegyver, 1500 db tüzérségi löveg és aknavető, valamint kb. 16 ezer optikai 
műszer és több tízmillió különböző kaliberű lőszer került legyártásra. 

 

Az időszak első felében megkezdődött a fegyverzeti eszközökből a szükséges 
tartalékképzés, 1954-ig ez a következőképen alakult: pisztoly, géppisztoly, puska, 
karabély a „kell” 19%-a; golyószóró, géppuska a „kell” 12%-a; aknavetők a „kell” 
24%-a; légvédelmi lövegek a „kell” 10%-a. Páncéltörő és tábori lövegekből a 
hadsereg nem rendelkezett tartalékkal. Lőszerből a meghatározott 5 javadalmazás 
biztosítva volt.59

A Fegyverzeti Csoportfőnökség egyik fontos feladata volt a Magyar 
Néphadseregben rendszerben lévő fegyverekhez járó "harci riadó" lőszernormáinak, 
egyeztetés utáni kidolgozása és a miniszteri parancsjavaslat elkészítése. 

  

A "H" lőszer javadalmazások gyűjtőjét a Fegyverzeti Csoportfőnökség 
elkészítette és május 18-án, a 0026/1953. számú HM paranccsal az érintettek 
részére kiadásra került. Az új javadalmazás normáknak megfelelő lőszerkészleteket 
a csapatok és magasabb egységek részére a közvetlen alárendelt szervezetek 
biztosították.60

A Fegyverzeti Csoportfőnökség feladatai 1953-tól tovább bővültek. A 
Honvédelmi Miniszter a 029/1953. számú, "A rádiólokátorok és rádiólokációs 
eszközök gyártásával, biztosításával és karbantartásával kapcsolatos feladatok és 
felelősségek meghatározása" tárgyú parancsával meghatározta: 

 

 

"A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnöksége végezze a 
néphadsereg összes fegyvernemeknek rádiólokátorral és rádiólokációs eszközzel 
való ellátást. " 

 

A HVK Szervezési osztály a Honvéd Híradó Szertár állományából áthelyezte a 
Honvéd Tüzér Szertár állományába a lokátor műhely és raktár állományát: 3 tiszt, 2 
tiszthelyettes és 7 polgári alkalmazottat, összesen: 12 főt.61

A hadsereg igényeinek kielégítésében Magyarország 1953 közepére 
lehetőségeinek végső határához érkezett. A hadseregfejlesztést, a háborús 
előkészületeket tovább folytatni sem szervezetileg, sem anyagilag nem lehetett a 
politikai rendszer veszélyeztetése nélkül. A szovjet vezetésnek Magyarország 

 

                                                 
58 Lugosi József: Gyalogsági fegyverek 1868 – 2008. Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar 

Honvédség. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2008. – 381. oldal. 
59 HL MN – KGY A IV/B – 2. 
60 HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
61 HL MN – KGY A II/B – 32/b. – 31. oldal. 
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stabilitása rendkívül fontossá vált. Ennek biztosítása érdekében került sor a Nagy 
Imre nevével jelzett politikai irányvonal előtérbe állítására.62

Az Országgyűlés 1953. július 4-i ülésén honvédelmi miniszterré Bata István 
altábornagyot választotta meg. A kormány a védelemre fordítható pénzösszegek és a 
hadsereg létszámának jelentős csökkentését határozta el. Ezzel összhangban 1953 
őszén feloszlatták a 16 építőzászlóaljat és a lovashadosztályt. Megkezdődött a 
hadseregcsökkentés.

  

63

Az új kormány 1953-ra a tervezett tíz helyett ötmilliárd forintot biztosított a 
honvédelem céljaira. Ez a döntés mélyreható változások kiindulópontjává vált mind a 
fegyveres erők, mind a hadiipar terén.

 

64

 

 

(Folytatjuk) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Okváth Imre: i. m. 
63 Szervezeti változások. i. m. 
64 Horváth István: A Magyar Néphadsereg szervezeti struktúrájának alakulása az 1950-es 

évek első felében. Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2008. – 133 – 134. oldal. 
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1. számú melléklet 

KIVONAT 

a HM 013 számú 1950. május 4-én kelt parancsából 

 

Folyó évi február, március és április hónapban a HM tüzér ellátó osztályával 
/H. Tü. Pk. 4. o./ ellenőriztettem a csapatok, intézetek és raktárak fegyverzetének 
nyilvántartását, tárolását és karbantartását. 

Az ellenőrzés eredményeként megállapítom: 

Nagy mértékben javult a fegyverzetek karbantartása. 

Javult a nyilvántartás. 

Javult a műhelyek munkája. 

Amíg egyes helyeken javult, addig még több helyen továbbra is tárolási és 
karbantartási hiányosságok vannak. 

A nyilvántartás több helyen hanyag és nem felel meg a korszerű 
követelményeknek. 

A fegyverek nehezen hozzáférhető helyeit nem tisztítják. 

A karbantartás nem rendszeres. 

A fegyvereket nem minőség szerint tartják nyilván. 

Több alakulatnál a fegyverműhely beosztottjai nem fegyverjavítással 
összefüggő feladatokat végeznek. 

A fegyverek ellenőrzése nem terv szerint történik. 

Megparancsolom: 

1. Az összes csapat-, intézet- és raktár parancsnok szervezze meg a 
fegyverek kiadásának és karbantartásának mindennapos ellenőrzését. 

2. Biztosítsanak a fegyver- és tüzér-javító műhelyek részére megfelelő 
elhelyezést, a műhelyek létszámát töltsék fel. Tiltsák meg a fegyvermesterek és 
tüzérmesterek más – a fegyverjavítással össze nem függő – feladattal való 
megbízását. 
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3. Az alakulatok parancsnokai ellenőrizzék alakulatuk tüzérellátás vezetőinek 
munkáját és nyújtsanak nekik gyakorlati segítséget minden téren. 

4. A Hadtápszolgálat főnöke intézkedjen, hogy az alakulatok az általam 
megállapított határidőn belül fegyverállvánnyal és fegyvertisztító asztallal 
rendelkezzenek. 

5. Minden parancsnok a G-55 utasítás vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően idejében és határidőre terjessze fel a H. Tü. Pk. tüzér ellátó osztályhoz 
/H. Tü. Pk. 4. o./ a fegyver, tü. optika és lőszer felszerelésről szóló negyedévi 
helyzetjelentését. 

9. A Honvéd Tüzér Parancsnok 1950. V. 25-ig minden alakulatot lásson el az 
előírt fegyvertisztító szerelékkel, kenő és karbantartó anyaggal. 

10. A parancsnokok a hiányosságokat 1950. V. 25-ig küszöböljék ki. 

11. A Honvéd Tüzér Parancsnok az ellenőrzést fokozott követelménnyel 
hajtassa végre 1950 május hónapban, az eredményt május 30-ig nekem jelentse. 

Farkas Mihály vezérezredes sk. 

                                                                   MNK Honv. minisztere 
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A Magyar Népköztársaság 

Honvédelmi Miniszterének 

018 számú 

PARANCSA 

Budapest 1950 évi augusztus hó 4-én 

 

Megállapítottam, hogy a fegyverzet nyilvántartása sem a csapatoknál, sem a 
központi vezetés parancsnokságainál nem kielégítő. 

A tüzérségi ellátó szolgálat fegyverzet-nyilvántartása a csapatoknál és 
intézeteknél a készletekkel nem egyezik. A páncélos és oktató fegyverzetet pedig 
egyáltalán nem tartják nyilván. 

A harckocsik és rohamlövegek fegyverzetét /ágyúk, géppuskák, optikai 
irányzékok/ a tüzér fegyvernemi parancsnokság ellátó osztályán nem tartják nyilván. 
A nyilvántartást a következő jelentések alapján csak a páncélos fegyvernemi 
parancsnokságon vezetik, ami megengedhetetlen és helytelen. 

Az Általános Kiképzési Csoportfőnök által a gödöllői raktárnál 1949. október 
hónapban kiadott oktató fegyvereket és fegyver metszeteken nem tartják nyilván. 

Előfordult esetek alapján megállapítható, hogy fegyver átadásokat hajtanak 
végre a csapattestek egymás között anélkül, hogy erről a Tüzér Parancsnokság 
ellátó osztályának tudomása volna. Ezen átadások a nyilvántartás összevonásához 
vezetnek. 

Mindez azért történik meg, mert egyes tisztek nincsenek kellően tisztában a 
fegyvernyilvántartás és a fegyverzet csapattestek közötti átadás-átvétel 
nyilvántartásának rendszerével és azok fontosságával. 

Néphadseregünk egész fegyverzetét felölelő pontos okmányszerű 
nyilvántartásának eddigi hiányosságait tűrhetetlennek tartom. 

 

MEGPARANCSOLOM: 

 

1. A fegyvernemi parancsnokok rendeletileg tiltsák meg a csapatok egymás 
közötti fegyverátadásait. 

2. Fegyverátadást a Honvéd Vezérkar terve szerint csak a Tüzér 
Parancsnokság ellátó szolgálati osztályán keresztül – egyes esetekben pedig a 
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Tüzér Parancsnok utasítása alapján – kell végrehajtani az anyagi kell-álladék 
táblázat határain belül. 

3. A hadosztály parancsnokok a hadosztály alakulatain belül elrendelhetnek 
fegyveranyag mozgást, de erről minden esetben a Tüzér Parancsnok ellátó 
osztályának tegyenek utólagos jelentést. 

4. A csapatoknál és a raktárakban lévő fegyverzetről és lőszerről a központi 
okmányszerű nyilvántartást csak a Tüzér Parancsnokság ellátó osztályánál kell 
vezetni, a többi fegyvernemi parancsnokok azt külön ne tartsák nyilván. A fegyverzet 
kell-álladékra és készletre vonatkozó iratváltások csak a Honvéd Vezérkar és a 
Tüzér Parancsnokság ellátó osztályával folytathatók. 

5. Fegyvernemi Parancsnokságok a központi raktáraknál fegyverzetet további 
elosztás végett nem kaphatnak. A raktárakból a fegyverzetet közvetlenül a 
csapatoknak kell kiadni, amelyek az így kapott fegyver mennyiségéért és 
minőségéért teljes mértékben felelősek. 

6. A Tüzérség Parancsnoka 1950. évi augusztus 25-ig fektesse fel a 
harckocsikban és rohamlövegekben lévő fegyverzet nyilvántartását, továbbá vegye 
nyilvántartásba az összes oktató fegyvereket és fegyvermetszeteket is. 

 

Nógrádi Sándor altbgy. 

Honvédelmi miniszter h. 

Forrás: Hadtörténeti Levéltár MN – KGY A II/B – 32/b – 8. és 9. melléklet.  
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

Forrás: HL MN – KGY II/B – 32/b – 41. oldal. 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

Forrás: HL MN – KGY A II/B – 32/b – 40 – 43. oldal. 



132 
 

4. számú melléklet 

 

 

A Magyar Néphadsereg magasabb Tü. ell. tisztjeinek állománybeosztási 
jegyzéke 1952. évi aug. 16-i helyzet szerint 

 

 

MN Tü. Ell. Csf.                                                      Frey Andor ezredes, 

MN Tü. Ell. Csf. h.                                                  Jakus Vendel őrnagy, 

M. Terv. ov. Csf. h.                                                 Grényi Imre százados, 

Fegyv. jav. nyt. és elló. ov.                                      Kolonits István őrnagy, 

Lőszer jav. nyt és ello. ov.                                       Tóth Péter őrnagy, 

Ipari megr. ov.                                                          Szabó Lóránt őrnagy, 

Gyári átv. ov.                                                           Maczkó Jenő százados, 

Rakt. szolg. ag. elló. ov.                                          Jakobenszki Lajos főhadnagy, 

Szemle ov.                                                                Tóth Ferenc százados, 

Pü. ov.                                                                      Boda Ferenc őrnagy, 

T. ir. vez.                                                                  Hubai László főhadnagy, 

Honv. Tü. Szertár pk.                                               Mag Lajos őrnagy, 

Közp. lőra. pk.                                                         Király Mihály százados, 

1. lőra. pk.                                                                Pető Andor őrnagy, 

2. lőra. pk.                                                                Fejér Géza őrnagy, 

3. lőra. pk.                                                                Tátrai Ernő főhadnagy, 

3. löv. hdt. Tü. ell. vez.                                            Hétfalusi Márton őrnagy, 

6. löv. hdt. Tü. ell. vez.                                            Őri Gábor százados, 

9. löv. hdt. Tü. ell. vez.                                            Sári András őrnagy, 

11. gép. hdt. Tü. ell. vez.                                         Hegegy Mihály őrnagy,  

5. löv. ho. Tü. ell. vez.                                             Nagy István százados, 
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27. löv. ho. Tü. ell. vez.                                           Horváth János százados, 

12. löv. ho. Tü. ell. vez.                                           Szegedi János százados, 

9. löv. ho. Tü. ell. vez.                                             Gyergyói János főhadnagy, 

17. löv. ho. Tü. ell. vez.                                           Jenei László hadnagy,  

35. löv. ho. Tü. ell. vez.                                           Szakai Béla hadnagy, 

4. löv. ho. Tü. ell. vez.                                             Novák Elek őrnagy,  

8. löv. ho. Tü. ell. vez.                                             Palotás István alhadnagy, 

32. löv. ho. Tü. ell. vez.                                           Kővágó Sándor hadnagy, 

18. pc. ho. Tü. ell. vez.                                            Baranyi József főhadnagy, 

7. gép. ho. Tü. ell. vez.                                             Csiszár László főhadnagy, 

38. létü. ho. Tü. ell. vez.                                           Misángyi János főhadnagy, 

46. létü. ho. Tü. ell. vez.                                           Deák Lajos őrnagy, 

58. H. létü. ho. Tü. ell. vez.                                      Villányi Károly főhadnagy, 

15. létü. ho. Tü. ell. vez.                                           Németh László hadnagy, 

30. tü. ho. Tü. ell. vez.                                              Simonfi Ferenc százados,  

34. á. dd. Tü. ell. vez.                                               Balogh Imre hadnagy, 

28. av. dd. Tü. ell. vez.                                             Rétfalvi István főhadnagy, 

36. pct. tü. dd. Tü. ell. vez.                                       Omasits Pál hadnagy,  

66. sor. v. dd. Tü. ell. vez.                                        Verbőci István hadnagy,  

62. eje. zj. Tü. ell. vez.                                              Csipes Gusztáv főhadnagy,  

12. neh. hk. e. Tü. ell. vez.                                        Szabó Tihamér hadnagy,  

24. neh. hk. e. Tü. ell. vez.                                        Bene János hadnagy,  

142. ö. h. lgv. o. Tü. ell. vez.                                     Molnár István hadnagy, 

138. ö. h. lgv. o. Tü. ell. vez.                                     Kuczi József hadnagy,  

43. hír. e. Tü. ell. vez.                                                Szabó Mihály alhadnagy, 

32. ö. hír. e. Tü. ell. vez.                                            Tóth István hadnagy, 

HM őr. zlj. Tü. ell. vez.                                              Kónya József hadnagy, 
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16. rád. techn. o. Tü. ell. vez.                                    Kazinczi István főhadnagy, 

Légv. Jelző e. Tü. ell. vez.                                         Antal Béla alhadnagy, 

12. mű. dd. Tü. ell. vez.                                             Erdődi István főhadnagy, 

42. mű. dd. Tü. ell. vez.                                             Gyuricza Dezső alhadnagy, 

Tü. techn. Ti. isk. Tü. ell. vez.                                   Borza János százados,  

Hír. ti. isk. Tü. ell. vez.                                              Gál Jenő főhadnagy, 

Kossuth Tü. ti. isk. Tü. ell. vez.                                 Botos János százados, 

Löv. ti. tov. k. isk. Tü. ell. vez.                                  Ács József hadnagy, 

Löv. ti. isk. Tü. ell. vez.                                             Tóth István alezredes, 

Szt. Pol. Ak. Tü. ell. vez.                                           Valkó József százados, 

Mű. ti. isk. Tü. ell. vez.                                              Balázs Béla százados, 

Honv. Koll. Tü. ell. vez.                                             Katona József hadnagy, 

Gk. ti. isk. Tü. ell. vez.                                               Nagy Zoltán alhadnagy, 

HTP. ti. isk. Tü. ell. vez.                                            Palotás Ervin hadnagy, 

Bem Lgv. tü. techn. ti. isk. Tü. ell. vez.                     Paróczai Imre főhadnagy, 

Légv. tü. isk. Tábor. Tü. ell. vez.                               Szentesi József alhadnagy, 

Honv. Akadémia Techn. Szolg. vez.                         Szerdahelyi Győző alez. 

Pc. kik. e. Tü. ell. vez.                                               Nemes József főhadnagy. 

   

  

 

                                                      

Forrás: Hadtörténeti Levéltár MN – KGY A II/B – 32/b – 2/14. melléklet. 
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5. számú melléklet 

 

 

A MNV (? K) HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK 

038. számú 

PARANCSA 

 

Budapest 1952. évi november hó 24-én 

 

Tárgy: A tüzér ellátó szolgálat nevének „tüzér fegyverzeti szolgálat”-ra való 
változtatása. 

 

Eddigi tapasztalataink azt igazolják, hogy a „tüzér ellátás” elnevezés nem felel 
meg a korszerű követelményeknek és nem fejezi ki híven e fontos szolgálati ág 
lényegét: A Magyar Néphadsereg csapatainak tüzér fegyverzettel, műszerekkel és 
lőszerekkel való biztosítását. 

A tüzér fegyverzeti szolgálat tisztjeinek fő kötelme nem az ellátás, hanem a 
tüzérségi fegyverzet, lőszerek és technika állandó hadihasználható állapotban 
tartásának biztosítása; a fegyverzet állapotának, megőrzésének és tárolásának 
ellenőrzése, továbbá a Magyar Néphadsereg csapatai személyi állományának ezen 
fegyverzet béke és háború esetén való felhasználásának oktatása. 

Ennek a hiányosságnak kiküszöbölése, továbbá a tüzér fegyverzeti szolgálat 
tisztjei tekintélyének és felelősségének emelése céljából 

                                 megparancsolom 

1. A Magyar Néphadsereg Tüzér Ellátó Csoportfőnökségnek nevét 1952. 
december 1-től „Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökség”-re változtatni. 

Magasabb egységek, csapatok és katonai tanintézeteknél a tüzér ellátó 
szolgálat elnevezést „tüzér fegyverzeti szolgálat”-ra változtatni. 

2. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnöke a Magyar Néphadsereg 
Tüzércsapatai Parancsnokának fegyverzeti helyettese. A tüzér fegyverzeti 
parancsnokok, a tüzér parancsnokok fegyverzeti helyettesei; azoknál a magasabb 
egységeknél és csapatoknál pedig, ahol nincs tüzérparancsnok, ott a parancsnok 
tüzér fegyverzeti helyettesei. 
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3. A tüzér fegyverzeti parancsnokok beosztási illetmény csoportját a 
következőkben állapítom meg: 

- A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökének beosztási illetménye 
azonos a Magyar Néphadsereg Tüzércsapat Parancsnok Törzsparancsnoka 
illetményével; 

- a hadtest tüzér fegyverzeti parancsnok beosztási illetménye azonos a lövész 
hadtest tüzér törzsparancsnok beosztási illetményével; 

- a hadosztály tüzér fegyverzeti parancsnoké – a lövészhadosztály tüzér 
törzsparancsnokéval; 

- a dandár tüzér fegyverzeti parancsnoké – a dandárparancsnok technikai 
helyettesével; 

- ezred tüzér fegyverzeti parancsnoké – a zászlóalj (osztály) parancsnok 
beosztási illetményével. 

Ennek megfelelően kell növelni a tüzér fegyverzeti szolgálat más 
beosztásában lévők fizetésének beosztási illetmény csoportját is. 

4. A Magyar Néphadsereg Vezérkarának Főnöke a jelen parancsnak 
megfelelő változásokat az állománytáblázatokban vezettesse át.  

 

Farkas M. hds. tábornok sk. 

a MNK honvédelmi minisztere 

 

 

Forrás: Hadtörténelmi Levéltár MN – KGY A II/B – 32/b – 2/15. melléklet. 
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6. számú melléklet 

 

1953. évi 076. sz. Tü. Pk-i parancs alapján készült Fegyverzeti Csoportfőnökség 
beosztási névsor 

 

 

Fegyverzeti Csoportfőnökség 

1. Frey Andor ezds. Csf. 

2. Jakus Vendel őrgy. Csf. h. 

3. Smigróczki Károly hdgy. segti. 

1. osztály 

          4. Grényi Imre fhdgy. 1. ov. 

          5. Szarka Ferenc fhdgy. 1. ov. h. 

          6. Rózsa Lajos hdgy. 1. ov. h. fv. 

          7. Bartal János fhdgy. lőszer 

          8. Panics Gyula hdgy. műszer 

          9. Járfás Lajos fhdgy. szállító 

                2. osztály 

         10. Fátrai Károly fhdgy. 2. ov. 

         11. Lődi Mihály hdgy. 2. ov. h. Táb. tü. 

         12. Kocsis S. Lajos hdgy. lgv. tü. 

         13. Csontos Gergely fhdgy. av. 

         14. Nyári István hdgy. műsz. 

         15. Gerván József hdgy. javító 

         16. Asztalos József fhdgy. szerszám 

                3. osztály 
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         17. Both Ottó fhdgy. 3. ov. 

         18. Almási István hdgy. 3. ov. h. 

         19. P. Nagy István hdgy. lőszer ell. 

         20. Tar Béla hdgy. lősz. jav. 

         21. Mag Lajos őrgy. lősz. tár. 

 

 

                4. osztály 

         22. Maczkó J. Géza őrgy. 4. ov. 

         23. Somogyi György fhdgy. 4. ov. h. 

         24. Nemesi Péter hdgy. táb. tü. mk.  

         25. Halász István fhdgy. lgv. tü. mk. 

         26. Pollák Ervin fhdgy. műsz. mk. 

         27. Kalina Béla szds. lok. mk. 

         28. Vértesi Endre fhdgy. lősz. mk. 

         29. Oroszki Gyula hdgy. lőpor mk. 

         30. Szeberényi István hdgy. robb. ag. mk. 

         31. Sugár Eszter hdgy. piro. ag. mk.  

         32. Gerencsér János hdgy. bevizsg. mk. 

                5. osztály /megrendelő/ 

         33. Szabó Lóránd alez. 5. ov. 

         34. Fekete Károly hdgy. 5. ov. h. 

         35. Hárai Tibor szds. tü. lősz. megr. 

         36. Menyhárt József őrgy. löv. lősz. megr. 

         37. Nagy László hdgy. löveg megr. 

         38. Tőkés J. Miklós fhdgy. löv. fe. megr. 

         39. Oláh László hdgy. műsz. megr. 
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         40. Szabó Pál fhdgy. lok. megr. 

         41. Nyaka Károly fhdgy alkr. megr. 

         42. Burger György fhdgy. fogyó ag. megr. 

                 6. osztály /rakt. szolg./  

         43. Szuhár Mihály fhdgy. 6. ov. 

         44. Kapitány Miklós fhdgy. 6. ov. h. 

         45. Krisztin József alhdgy. ell. ti. 

         46. Moór András hdgy. rakt. ép. ti. 

                7. osztály /ellenőrző/ 

         47. Tóth Ferenc őrgy. 7. ov. 

         48. Ungvár Gyula fhdgy. 7. ov. h. 

         49. Turi András fhdgy. fv. szemlélő 

         50. Török József hdgy. műszer szemlélő 

         51. Sárhegyi Antal fhdgy. lőszer szemlélő 

                8. osztály /pü. o./ 

         52. Léhman Géza szds. 8. ov. 

         53. László Ferenc hdgy. 8. ov. h. 

         54. Gaál József fhdgy. hitel terv 

         55. Bíró József hdgy. csapat hitel 

         56. Topler Károly hdgy. ipari kifizető 

         57. Grozdics József alhdgy. pü. ellenőr 

                T. alosztály  

         58. Hubay László fhdgy. „T” alov. 

         59. Joó Bálintné alhdgy. „T” ügyk. 

         60. Sándor Mária törm. írnok 

         61. Remetei András törm. írnok 

         62. Csia Béláné pa. soksz. 
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         63. Békési Sándor pa. nyt. 

         64. Nagy Mihály pa. nyt. 

         65. Jancsik Andrásné pa. vez. Gépíró 

         66. Kardos Anna pa. gépíró 

         67. Turcsán Zsuzsanna pa. gépíró 

         68. Lesták Ilona pa. gépíró 

         69. Nagy Zsigmondné pa. gépíró 

         70. Boros Józsefné pa. gépíró 

 

 

Forrás: Hadtörténeti Levéltár MN – KGY A II/B – 32/b – 2/17. melléklet. 
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7. számú melléklet 

 

Szervi határozvány 

 

A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökség munkájáról 

 

I. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökségre háruló feladatok: 

 

1. A hadsereg /az összes fegyvernemek és honi légvédelemi/ biztosítása: 
hideg fegyverrel; lövész és aknavető fegyverzettel; földi és légvédelmi tüzérség 
löveganyagával; harckocsi és önjárólöveg fegyverzettel; reaktív tüzérség 
harcigépeivel; megerősített körletek, páncélgépkocsik és páncélozott 
szállítójárművek fegyverzetével, folyami erők fegyverzetével; földi és légvédelmi 
tüzérség tűzvezető műszereivel; lövészeti és megfigyelési katonai műszerekkel; 
lövész, aknavető, tüzérségi /földi és légvédelmi/ harckocsi és önjáró löveg fegyverzet 
irányzékaival; bemérő és geodéziai műszerekkel; tüzér műszer felderítők 
műszereivel; tüzérségi számoló műszerekkel, egyszerű tüzérségi műszerekkel; 
távmérőkkel, rádiólokátorokkal; légvédelmi és földi tüzérség rádiótechnikai, 
elektrotechnikai és elektromos műszereivel; légvédelmi tüzérség fényszóró 
állomásaival és töltő aggregátoraival; meteorológiai műszerekkel; az összes 
fegyverzet /kivéve a repülő/ lőszereivel; fegyverzet, műszerek és lőszerek tartalék 
alkatrészeivel, szerszámaival és tartozékaival; törlő-kenőanyagokkal, gyakorló 
fegyverzettel és fegyver metszetekkel; tüzér és lövészaknavető kiképzés gyakorló 
műszereivel; ezred, hadosztály és hadsereg mozgó tüzér műhelyekkel, a terepen 
végzendő munkához. 

Megjegyzés: A továbbiakban a fentebb felsorolt fegyverzetet, műszereket, 
lőszereket és egyéb tüzérségi anyagokat rövidítés végett tüzérfegyverzeti tárgynak 
fogjuk nevezni.  

2. A csapat tüzérfegyverzeti szolgálat munkájának irányítása. 

3. Csapatoknál a tüzérfegyverzeti tárgyak tárolási, megőrzési használati és 
nyilvántartási állapotának, továbbá azok állandó hadihasználható állapotban 
tartásának ellenőrzése. Segítségnyújtás a csapatoknak a felfedett hiányosságok 
kiküszöbölésében. 

4. A csapatok személyi állományának – a tüzérfegyverzeti tárgyak mind a 
béke és háború idejére felhasználásával, tárolásával és megőrzésével kapcsolatos 
szabályokra való oktatásának ellenőrzése /a harckiképzési tervnek megfelelően/. 
Segítségnyújtás a csapatoknak a felfedett hiányosságok kiküszöbölésében. 
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5. Csapatok, bázisok, raktárak tüzér-technikus tiszti iskola, tiszti továbbképző 
tanfolyamok tüzérfegyverzeti tisztjei és a tüzérfegyverzeti szolgálat tiszthelyettesi 
állománya oktatásának és szakkiképzésének irányítása. 

6. Úgy a csapatoknál, mint a hadsereg raktárakban tárolt tüzérfegyverzeti 
tárgyak időbeni javításának biztosítására. 

7. A tüzérfegyverzeti tárgyak nyilvántartása /beleértve a csapatoknál lévő és a 
hadsereg raktárakban tárolt készletet, mozgósítási tartalékot is./ 

8. A tüzérfegyverzeti tárgyak helyes tárolásának és megőrzésének 
megszervezése a hadsereg raktáraknál. 

9. Az MNVK építkezési tervében előirányzott új tüzérségi bázisok és raktárak 
építési vázlatainak jóváhagyása. A tüzérségi bázisok és raktárak építésének 
ellenőrzése. 

10. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökségnek alárendelt 
tüzérségi raktárak, bázisok és javítószervek összes szolgálati ténykedéseinek 
irányítása. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökség szervezi és 
ellenőrzi a raktárak őrzését, komendáns szolgálatát és tűzoltalmát; ügyel a hadsereg-
raktárak és bázisok személyi állománnyal, szállítóeszközökkel és szükséges 
berendezésekkel való feltöltöttségére; ellenőrzi a raktárak és bázisok személyi 
állományának oktatását, életmódját és fegyelmét; ügyel a raktár területek 
tisztaságára. 

11. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökségnek alárendelt 
csapatok és intézetek tüzérfegyverzeti szolgálata kádereinek tanulmányozása. 
Irányítja azok szakkiképzését és ügyel azok fejlődésére. Vezeti a tüzérfegyverzeti 
tiszti állományok nyilvántartását, elkészíti a tüzérfegyverzeti tisztjei szolgálati 
áthelyezésének tervét és döntés végett felterjeszti a Magyar Néphadsereg Tüzér 
Parancsnokának. 

12. Az MNVK-tól kapott feladat alapján a béke és hadi állománytáblák és 
kellálladék táblázatok szerint kidolgozza a Magyar Néphadsereg csapatai és intézetei 
tüzérfegyverzeti tárgyakkal való biztosításának terveit. 

A Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere vagy a MNVK Főnöke áltál 
jóváhagyott tervek szerint a megállapított határidőre biztosítani azok végrehajtását. 

13. A MNVK feladata szerint mozgósítás-tervezési munkát végezni és annak a 
munkának végrehajtását a tüzérfegyverzeti szolgálat keretein belül ellenőrizni a 
csapatoknál. 

14. A MNVK tervei alapján kiadni a megrendeléseket és a hadiipar gyáraival 
megkötni a Magyar Néphadsereg részére gyártandó tüzérfegyverzeti tárgyak 
legyártására vonatkozó szerződéseket és ellenőrizni a tervek – megrendelések ipar 
általi végrehajtását. 

15. Irányítani a katonai üzemi megbízottak munkáját és oktatását és rajtuk 
keresztül szigorúan ellenőrizni a Magyar Néphadsereg részére átveendő fegyverzet 
és haditechnika minőségét és komplettségét. 
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16. Irányítani az új tüzérfegyverzeti tárgyak létesítésével és a régiek 
tökéletesítésével kapcsolatos tudományos-kutató, feltalálói és ésszerűsítő munkát. 

17. Összegyűjteni a csapatok tapasztalatait, kidolgozni az új fegyverzeti 
típusokkal és a tüzérfegyverzet egyéb tárgyaival szemben támasztandó harcászati-
technikai követelményeket és az MNVK és MN Tü. pk. hozzájárulásával átadni a 
Haditechnikai Intézetnek, hogy elkészítse a kísérleti példányokat. Segíteni a 
Haditechnikai Intézetnek az időszerű kérdések kiválasztása terén. 

18. A tüzérfegyverzet tárgyaira vonatkozó időszerű technikai feladatokat 
kidolgozni a feltalálok és újítók számára és ezeket a feladatokat eljuttatni az MN Hds. 
csapataihoz, intézeteihez és a hadi iparhoz. 

19. Megvizsgálni a HTI, az ipar, a katonai üzemi megbízottak, a Hds. csapatai 
és intézetei szakembereinek a gyártás és javítás során a technikai utasítások, rajzok 
/valamint licenc dokumentációk/ követelményeitől való vagy változtatással 
kapcsolatos javaslatait és dönteni ezekben a kérdésekben. Azokat a javaslatokat, 
amelyek megvalósításuk esetén magukkal vonhatják a tüzérfegyverzeti tárgyak 
harcászat-technikai követelményeinek, szilárdságának, élettartamának, 
biztonságának és akadálymentes működésének megváltozását, a MNVK Főnökének 
és a Tü. Pk. hozzájárulásával jóváhagyásra felterjeszti a Magyar Népköztársaság 
Honvédelmi Miniszterének. 

20. Kidolgozni, ellenőrizni a tüzérfegyverzet tárgyára vonatkozó szakirodalom 
és felhasználási, tárolási, megőrzési és javítási utasítások kiadását és csapatokhoz 
való eljuttatását. 

21. Ellenőrizni és jóváhagyni a MNVK Szabályzat Szerkesztő Csf-ség által 
lefordított tü. fegyverzeti szolgálatra és tárgyaira vonatkozó szakirodalmat 
/anyagismereti utasítások és rövid szolgálati utasítások, leírások, csapat javítási 
utasítások, fegyverzet javítására vonatkozó technikai utasítások, stb./. 

 

II. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnök kötelmei és jogai 

22. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnök közvetlenül alá van 
rendelve a MN Tüzér Parancsnokának és annak fegyverzeti helyettese. 

23. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök személyesen irányítja a 
Csoportfőnökség összes osztályának munkáját, ellenőrzi a jelen szervi határozvány 1 
– 21 §-ban a Csoportfőnökségre háruló feladatok végrehajtását és felel azok 
végrehajtásáért. 

24. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnöknek szakkérdések megoldásában 
/amelyek a jelen szervi határozvány 1 – 21 paragrafusában le vannak fektetve/ joga 
van jelentéssel fordulni /konzultálás után/ a HM és MNVK. összes Csoportfőnökéhez, 
osztályvezetőihez és intézet parancsnokaihoz, a MN Tüzérparancsnok 
hozzájárulásával, pedig az MNVK Főnökhöz és a Magyar Népköztársaság 
Honvédelmi Miniszteréhez is. 
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25. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnöknek közvetlenül alá van rendelve: a 
hadsereg tüzérfegyverzeti raktárak és bázisok /szertárak/, a hadsereg tüzér 
lőszerraktárak és bázisok és hadsereg javító szervek. Ezeknek az intézeteknek 
állapotáért a Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök teljes felelősséggel tartozik. 

26. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök utasításai a tüzérfegyverzeti tárgyakkal 
való biztosítás, azok tárolása, javítása, megőrzése és nyilvántartása kérdésében 
kötelezőek a Magyar Néphadsereg összes magasabb egység, csapat, katonai 
tanintézet és intézetek parancsnokaira. 

27. Az MNVK Főnökének utasításai szerint a Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök 
köteles megküldeni az MNVK-nak /az MNVK Főnök által megállapított határidőre és 
terjedelemben/ 

- tájékoztatásokat a hadseregben, csapatoknál, raktárakban vagy 
javítószerveknél lévő tüzérfegyverzeti tárgyak mennyiségéről; 

- tájékoztatásokat a hadiipar gyáraitól átvett tüzérfegyverzeti tárgyak 
mennyiségéről; 

- tájékoztatást a hadsereg tüzér-raktárak megrakottságáról; 

- tájékoztatásokat a gyakorló-éles lövészeteken történt lőszer felhasználásról. 

Az MNVK Főnökének engedélye nélkül a fentebb felsorolt tájékoztatásokat 
vagy a tüzérfegyverzeti tárgyakra vonatkozó egyéb adatokat a HM és MNVK más 
Csoportfőnökségeinek, osztályainak és intézeteinek vagy más minisztériumok 
szerveinek átadni szigorúan tilos! 

28. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnöknek a Hds. Csapataitól és intézeteitől 
kapott és ügyészségi vagy államvédelmi szervek véleményezésével ellátott anyagok 
alapján és részletes kivizsgálás végrehajtása után joga van a hadsereg 
nyilvántartásából kiadásba helyezni: elveszett, ellopott, elromlott, kikopott vagy más 
okból veszendőbe ment tüzér fegyverzeti tárgyakat. Ezeknek a tárgyaknak a Hds. 
csapat vagy intézet nyilvántartásából való kiadásba helyezésére a Fegyverzeti 
Csoportfőnökség a Hds. Csf. aláírásával a lövész, aknavető fegyverzetre és 
tüzérségi löveganyagokra, pedig az MN TÜ. Pk. és a Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök 
aláírásával szemle-tanúsítványt ad ki. 

Rádiólokátorok, 100 mm-nél nagyobb űrméretű lövegek, légvédelmi ágyúk, 
sorozatvetők, 4 m-es távmérők és PUAZO-k nyilvántartásból való kiadásba 
helyezését a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere által aláírt 
szemletanúsítvány alapján hajtja végre. 

29. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök saját szerveivel köteles ellenőrizni a HTI-
ben a tüzérfegyverzeti tárgyaival kapcsolatban a tudományos-kutató munka menetét, 
segítséget nyújtani az Intézetnek speciális kérdések megoldásában. A felfedett 
hiányosságokról, azok kiküszöbölésére szükséges intézkedések megtétele végett 
köteles jelenteni a MNVK Főnöknek. 
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30. A tüzérfegyverzet tárgyaival kapcsolatos tudományos-kutató munkák 
kérdéseiben a Hds. Fegyverzeti Csoportfőnöknek csak az MNVK Főnökön keresztül 
van joga utasítást adni a HTI-nek. 

31. Használhatatlanná vált és elévült fegyverzetet, valamint idegen hadsereg 
fegyverzetet, a Fegyverzeti Csoportfőnökségnek a nyilvántartásból kiadásba helyezni 
és fémhulladékként leadni, csak a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztere 
és az MNVK Főnöke által aláírt és a Magyar Népköztársaság Miniszter Tanács által 
jóváhagyott kimutatás alapján hajtja végre. 

A tüzérfegyverzeti tárgyak kísérleti példányainak nyilvántartásból való 
kiadásba helyezése a Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök intézkedése szerint történik. 

32. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök köteles a tüzérfegyverzeti tárgyak 
gyártásával kapcsolatos vitás kérdéseket az iparral eldönteni. Azokat a kérdéseket, 
amelyeket az ipar és a Fegyverzeti Csoportfőnökség egymás közt nem tudnak 
eldönteni, a Fegyverzeti Csoportfőnök köteles jelenteni az MNVK főnöknek a 
kérdések kormányszerveken keresztül történő eldöntése végett /minisztertanács, 
Honvédelmi Tanács, Üzemgazdasági Tanács, Tervhivatal és mások/. 

33. A Hds. Fegyverzeti Csoportfőnök ugyanolyan joggal kapja meg a 
Honvédelmi Miniszter és az MNVK Főnök parancsait, rendeleteit és utasításait, mint 
a HM Főcsoportfőnökségek.  

 

III. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Csoportfőnökség szervezete 

1. Csoportfőnök, Csoportfőnök helyettes és sgt. 

2. Tervezési-szervezési és mozgósítási osztály. 

3. Fegyver javító, ellátó és nyilvántartó osztály. 

4. Lőszer javító, ellátó és nyilvántartó osztály. 

5. Tüzér tudományos technikai osztály. 

6. Fegyverzet, lőszer és műszer megrendelő és átvételi osztály. 

7. Raktár szolgálati, szerszám és anyagellátó osztály. 

8. Tüzér felszerelést szemlélő osztály. 

9. Pénzügyi osztály. 

10.  Titkos iroda.  

 

Forrás: Hadtörténelmi Levéltár MN – KGY A II/B – 32/b – 2/20. számú melléklet. 
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