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FOGATOLT SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A NAPÓLEONI 
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Absztrakt 
A Katonai Logisztika 2015. évi 2-es számában megjelent cikk3 ismer-
tette az osztrák-magyar és a magyar haderő I. és II. világháborúban 
alkalmazott fogatolt szállítóeszközeit, különös tekintettel a Logisztikai 
Szakgyűjteményben fellelhető egészségügyi kocsira. Jelen tanul-
mány a fogatolt szállítószervezetek fejlődésének szélesebb körű átte-
kintésére vállalkozik, egyaránt ismertetve a napóleoni francia, az 
osztrák-magyar, a magyar, a német és a szovjet haderő e területen 
nyert tapasztalatait. 
Kulcsszavak: fogatolt vonat, szekerészet, hadtápellátás, szállítás 

Bevezető 

A különféle anyagok szállítása mindenkor különös gondot jelentett 
az emberek számára, hiszen az egy ember által elszállítható anyag 
mennyisége, nagysága jelentősen korlátozott. Az első időkben álla-
tokkal szállították a felmálházott anyagot, ezért a szállításhoz külön-
böző eszközöket készítettek. A polgári életben alkalmazott eszközök 
közül az egyik legjelentősebb eszköz a fogatolt (lovas) kocsi, illetve 
szekér volt. Funkcióját tekintve egyaránt alkalmassá tették személy- 
és áruszállításra. A haderők anyagi szükségleteinek növekedésével 
ezeket a polgári szállítóeszközöket bevonták a hadtápellátás felada-
taiba. Békeidőszakban a katonák ellátását alapvetően a földesúri bir-
tokok látták el. Hadiállapot esetén azonban az állandó helyi ellátás 
megszűnt, és gondoskodni kellett az anyagi szükségletek biztosításá-
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ról, szállításáról. A háborús időszakokban a haderők vezetői tudatá-
ban voltak annak, hogy csapataik eredményes tevékenysége csak a 
folyamatos ellátással biztosítható. A csapatok szállítási igényének biz-
tosítására olyan ökör- és lóvontatású szekereket, kocsikat kellett 
igénybe venni, melyek képesek voltak mindennemű anyag, eszköz és 
- adott esetben - személy szállítására is. A 17. századi haderőben 
nagyjából 15 főre jutott egy, kettő vagy négy ló vontatta szekér. A 
szállítási technika fejlődésének eredményeként a korábban alkalma-
zott ökörvontatású fogatok helyett a hámszerszám célszerűbb kialakí-
tásával, a lóval vontatott szekerek kerültek előtérbe. A szekerek is 
nagy fejlődésen mentek keresztül, elterjedt az olyan kialakítású sze-
kér, amely az első tengely elfordulását lehetővé tette.  

A 18. század elején felállított reguláris hadseregek műveletei során 
(a harmincéves háborúhoz képest) a csapatmozgásokhoz az állan-
dóan rendelkezésre álló szállítóeszközök és raktárak birtokában már 
kevésbé kellett a civil lakosságra támaszkodni, rekvirálni.  

A napóleoni háborúk során a katonák mindenoldalú ellátásának 
biztosításához, az élelmezéséhez, a lőfegyverek megjelenése után a 
lőpor, lőszer és különféle speciális katonai anyagok szállítására meg-
felelő lóvontatású kocsikat rendszeresítettek a hadseregekben. Al-
kalmazásuk igen széleskörű volt, a személy- és anyagszállítástól a 
betegszállításig, alapvetően igazodtak a szállítandó anyaghoz, annak 
funkciójához. A napóleoni háborúk során az egyre inkább mozgó 
csapatok szállítási igényének biztosítására olyan lóvontatású szeke-
reket, kocsikat kellett kialakítani, melyek képesek voltak mindennemű 
anyag, eszköz és - adott esetben - személy szállítására is. A hadjá-
ratokban a szállítóoszlopok (vonatok) kialakításával biztosították a 
lőszer, az élelmiszer, a táborozás elengedhetetlen feltételét jelentő 
sátoranyag, annak berendezései, az őrlőmalmok, főzőeszközök, mű-
szaki felszerelések (fűrész, balta, fejsze stb.) eljuttatását a csapatok-
hoz. Mindezekből következik, hogy egyre fontosabbá vált az ellátási 
rendszer kialakítása. 

A fogatolt szállítás és ellátás elvi rendszere a napóleoni háborúktól 
az I. világháború befejezéséig nem sokat változott, de a vasút alapve-
tően befolyásolta működését a 19. század közepétől. Az I. világhábo-
rúban 2-3 nagyságrenddel több hadianyagot szállítottak a vasút se-
gítségével. Az Osztrák-Magyar Monarchia nagy létszámú hadereje az 
I. világháború során jelentős anyagmennyiséget igényelt. Ebben a 
helyzetben nagy segítséget jelentett a vasúti szállítás. A szállítmá-
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nyokat a vasúti felvételező helyekről a csapatokig azonban már a vo-
natcsapatok fogatolt szállítóoszlopai jutatták el. 

A harmincas években, a páncélos- és gépesített csapatok fejlesz-
tése útján realizálódó haderő-modernizálás során a világ haderői kö-
zül nem egy felszámolta lovassági magasabbegységeinek többségét, 
gépesítette gyalogságát, és páncélos alakulatokat állított fel. E folya-
mattal párhuzamosan a korszerű haderők gépesítették az I. világhá-
borúban még döntő többségében fogatolt szállítóeszközökkel rendel-
kező hadtápszervezeteiket is, mivel a szállításhoz használt állatok 
által elvihető mennyiség korlátozott volt. Azonban - a brit és amerikai 
hadiipar kivételével - egyetlen ország hadiipara sem volt képes gya-
logságának, tüzérségének és hadtápszervezeteinek teljes körű moto-
rizálására. A megfelelő terepjáró képességgel rendelkező teherautók 
nagy darabszámú gyártása – ezáltal a gépkocsizó hadosztályok, illet-
ve a gépesített hadtápszervezetek felállítása – gazdasági és ipari kor-
látokba ütközött a német, a szovjet és a magyar haderőben is.  

Ez a körülmény tette megkerülhetetlenné a lovassági szervezetek 
(sereglovasság4, csapatlovasság, ill. fogatolt tüzérség és hadtáp) to-
vábbi fenntartását, aminek elmaradása esetén a haderő rendszerint 
nem volt képes megoldani feladatait (a gépesített és páncélos 
magasabbegységek gyalogsággal való követése, tüzérség mobilizá-
lása, hadtápellátás biztosítása). Dr. Végh Ferenc vezérezredes kuta-
tásai szerint a II. világháborúban „a lovak alkalmazása az egyes 
nemzetek katonai stratégiájának volt függvénye, és függött a nem-
zetgazdaság fejlettségétől. A háború folyamán Németország és a 
Szovjetunió több mint 6 000 000 lovat alkalmazott. A motorizáció nö-
velte a csapatok mozgékonyságát és a sebességét, amellyel a lovak 
már nehezen tudtak lépést tartani. Azonban az olajellátás elégtelen-
sége és a szállítandó hadianyag nagy mennyisége miatt mégis csak 
a lóvontatta szállítmányok kerültek előtérbe.”5 

A fogatolt vonatalakulatoknak – 1941-45-ben az Egyesült Államok 
haderejét kivéve – a második világháború végéig meghatározó sze-
repük volt az anyagszállításban-, utánpótlásban és az ellátó-szállító 

                                                           
4  A második világháború során a sereglovasság szervezése mennyiségileg és 

minőségileg is magas szintet ért el. A szovjetek 81 lovashadosztállyal 
rendelkeztek, míg a németek 6 ilyen szervezetet vetettek harcba. Mindkét 
haderő felállította lovashadtesteit is. A Magyar Királyi Honvédség 1938-1942 
között két lovasdandárral, ezt követően egy lovashadosztállyal rendelkezett. 

5  Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak 
és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.  
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szervezetek működésében. Kizárólagos szerepük a vasút megjelené-
se, fejlődése és katonai alkalmazása után megszűnt. A gépjárművek 
elterjedésével az utánpótlási rendszer szerkezete a két világháború 
között további fejlődésen ment keresztül, de a fogatolt vonatalakula-
tok egészen a hadsereg-tagozatig az ellátási rendszer meghatározó 
elemei maradtak. 

A II. világháborút követő évtizedekben a haderőket és azok had-
tápellátását egyaránt gépesítették. A hadtápellátás eszköze a vasút 
mellett ekkortól a tehergépkocsi lett, kiegészülve a légiszállítás és a 
légi ellátás adta korszerű lehetőségekkel. Megjegyzendő, hogy a ne-
héz, magashegyi viszonyok között a mai napig részben a málházott 
szállítási mód maradt meg a haderők egy részénél. 

1. A napóleoni francia haderő fogatolt szállítószerveze-
tei és ellátása 

A nagy francia forradalmat követően a francia haderő fogatolt szál-
lítóelemeit még polgári vállalkozói rendszerben üzemeltették, ám az 
egyre mozgékonyabbá váló hadviselés a forradalmi, majd a napóleo-
ni háborúk (1792-1815) során már kikényszerítette a fogatolt vonat-
szervezetek regularizálását, szervezetszerű katonai szállító zászlóal-
jak felállítását.  

A napóleoni haderő manőverező magasabbegységeit csak jelentős 
mértékben megerősített és mobilizált hadtápszervezet tudta kiszol-
gálni. Ezt a felfokozott ellátási követelményt csak a szekerészet bá-
zisán létrehozott új fogatolt hadtáp szervezeti elemekkel tudták meg-
oldani. „Minden hadosztályban ellátó zászlóaljat rendszeresítettek 
120 szekérrel.”6  

Emellett „a francia hadsereg anyag-utánpótlási rendszere teljes 
egészében egy szállító hadtest, az 1807-ben létrehozott, úgynevezett 
trének, azaz fogatkaravánok kezében volt. 1811 és 1812 folyamán 
Napóleon fokozatosan huszonhat zászlóaljra bővítette a tréneket, 
9336 társzekérrel, mintegy 32 500 lóval, hatezer tartalék lóval…A 
császár fölismerte, hogy a másfél tonna teherbírású, súlyos szekerek 
mozgatása csak a legjobb utakon nem okoz nehézséget. Ennél fogva 
nyolc zászlóaljat könnyebb szekerekkel szerelt föl, de vonakodott 
                                                           
6  Füzi Imre (szerk.): Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól 

napjainkig. Tankönyv. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 50. o. 
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ezek számának növelésétől, mert azzal a szükséges lovak számát is 
növelte volna: egy másfél tonnával megrakott szekeret négy ló tudott 
elhúzni, kettő viszont nem boldogult egy könnyebb, háromnegyed 
tonnás rakományúval.”7 A lovas szállítószervezetek létrehozása alap-
vető feltétele volt az ellátásigényes lovashadtestek - különösen a ne-
hézlovasság – működésének is.8 

2. Fogatolt szállítás a Habsburg Birodalom haderejé-
ben, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában a század-
fordulóig 

A Habsburg Birodalom hadvezetése a 18. századtól a reguláris 
haderő szállítószolgálatainál rendszeresített fogatolt szállítójármű-
veket. Militär-Fuhrwesen-Corps elnevezéssel egy külön testületet 
hoztak létre, amely nem egyszerűen csak a hadsereg utánpótlásának 
a szállítását végezte, de esetenként a közvetlen harci feladatokba tör-
ténő bekapcsolódást, a tüzérség lövegeinek fogatolását is ellátta, be-
leértve a harcmezőn történő lövegmozgatást is.  

Megjelent – elsősorban a haderőben - az állategészségügyi szak-
terület is. A pata kezelése, gyógyítása a polgári életben a kovácsok 
dolga volt, akiknek szerszám- és ismeretanyagára a 17-18. század 
óta nagy hatást gyakorolt az állandó katonaság és az elsősorban itt 
meghonosodott lóorvoslás tudománya. 

Az Osztrák Császárság haderejében már a napóleoni háborúk so-
rán, illetve az azt követő évtizedekben kiforrottá vált a haderő had-
tápellátásának rendszere.  

Az 1859-es solferinói csata időszakában „a tartalékos csapattisz-
tektől irányított ellátó lépcsők nem mindig mozoghattak a saját köte-
lékeikkel, mert akadályozták a hadműveleti célok végrehajtását. Ezért 
az élelmet szállító kocsik éjszaka zárkóztak fel… hadosztályaikhoz. A 
magazinolás… cikkcsoportok szerinti, mozgó raktározást jelentett… 
Az elfoglalt területeken mindenütt zsákokban gyűjtött kukoricát, rizst, 
továbbá vágómarhát, igásállatokat, bálázott szénát, zabot, szivart, 
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ellátási sajátosságai III. rész. Katonai Logisztika 2012. évi 1. szám 
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dohányt, sót, bort, konyakot kellett rekvirálni. Az utánpótló magazi-
noknak – az 1. és a 2. ellátta a 2., 3. és 7. hadtest szállítóoszlopait, a 
3. pedig az 5., a 8. hadtest, a főhadiszállás és a lovashadosztály had-
tápját – a kijelölt körzetekben dohány- és sóhivatalokat kellett felállí-
taniuk, országos járműveket kellett kirendelniük – kétfogatú 6 
mázsa, négyfogatú 10 mázsa teherbírással, mérföldenként 5 
krajcár díj ellenében –, továbbá biztosítaniuk kellett a katonáknak 
napi 6 krajcár külön zsoldot, amit vagy a markotányosoknál vagy a 
helybelieknél vásárolt cikkekre lehetett költeni.  

A hadtestek szállítóoszlopai 20-20 tábori pékséget működtet-
tek… továbbá 16-16 kincstári szekérrel rendelkeztek, amelyek a 
kirendelt kocsik mellett a hadtápszolgálat magját képezték… Az 
erődnégyszögben felhalmozott, majd a Milánóig vasúton szállított 
lőszert, tartalék felszerelést 3 1/2 mérföld (egy német mérföld = 7,5 
km) hosszú kocsioszlopok szállították a hadsereg után. Az első, job-
bára kincstári szekerekből álló csoportok a lőszert és hadfelszere-
lést, mögötte a rekvirált országos járművek az élelmet vitték – kü-
lön a kenyeret, lisztet, rizst vagy kukoricát, bort, a mészárosoktól elő-
készített húst, majd a marhacsordákat, a dohány-, a szivar- és só-
porciókat, az emésztési zavarokat csillapító konyakos hordókat, ame-
lyek hamar eltűntek és spiritusszal kellett pótolni őket.  

A hadosztály ellátó részlegei menet közben vételeztek, ezért vé-
gig kellett várniuk a magazinok vonulását. A hadtáp késése miatt a 
katonák kenyér helyett pénzt kaptak, hogy a helybéliektől vásárolja-
nak. Ilyenkor a tisztek szétszéledtek, a tiszthelyettesekre óriási teher 
hárult. Igyekeztek megtölteni a zászlóaljak kocsijait, majd sokszor 
pénzért árusították a kenyeret, sót, spirituszt … Az ellátási szokás – 
reggel 9 órára kiosztani az éjszaka főtt marhahúst és a levest, és a 
hadművelet utána kezdődik – néha annyiban módosult, hogy a hiány-
zó húst a rekvirált rizs pótolta, vagy semmi, mert vagy valahol elakad-
tak az üstöket szállító szekerek, vagy a rizs hiányzott, vagy a harci 
feladat korai indulást követelt … Minden hadtest felpakolt, a legszigo-
rúbb kötelékrendben menetelt az ezred bogrács-szekerekkel, a 
markotányos kocsikkal, az ütegekkel, lőszeres-, maródi és sebe-
sültszállító kordékkal, ökörfogatokkal.  

A hadsereg részei legkevesebb 5000 kincstári és országos jár-
műből álltak, és teljes menethosszuk 10 órát tett ki.”9 

                                                           
9  Bencze László: Solferino. 2002 http://mek.oszk.hu/05000/05006/html/ 



121 

 

1. ábra. 1888. mintájú osztrák hadsereg élelmezési kocsi 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a 19. század végén az osztrák-
magyar vonatcsapat (Traintruppe) három vonatezredből állt; minden 
vonatezred békében öt vonatosztályra (Train-Division) tagozódott. 
Békében 15 vonatosztály és 85 vonatszázad, a megszállott tartomá-
nyokban pedig 5 hegyi vonatszázad, továbbá 4 vonatosztálynál egy-
egy hegyi vonatszázad számára szolgáló keret volt megszervezve. 
Fegyverzetük főként az önvédelmet szolgálta elsődleges (szállító) 
feladataik akadályozása nélkül: a tisztek és altisztek számára lovas-
sági kard, a legénység számára utászkard, az altisztek részére for-
gópisztoly, a vonatkatonáknál hátultöltő karabély volt rendszeresítve. 

 
2. ábra. 1882. mintájú osztrák anyagkocsi egészségügyi változata. 

 A megemelt első rész alá befordulhatott a kisebb méretű kerék, 
csökkentve a fordulókört 
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A haderőben a nagy mennyiségű szekér alkalmazásával együtt járt 
a javítószervezetek létrehozása is. Az Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban a kisebb javításokat a hadtest vonattelepen, a nagyobbakat had-
sereg javítóműhelyekben végezték. A háborús időszakban telepítet-
ten is működtek tábori járműjavító műhelyek (asztalos, bognár, ko-
vács, lakatos), amelyek mind a kincstári, mind az országos járműve-
ket, mozgó konyhákat stb. javították. Ezek a javítószervezetek tekint-
hetők a későbbi mobil javítószervezetek elődeinek, megalapítóinak.  

3. Az önálló magyar haderő fogatolt szállítása az 1848-
as forradalom alatt és a magyar háttéripar  

A közlekedési viszonyok Magyarországon még a 19. században is 
nagyon kedvezőtlenek voltak. Épített kőutak (makadám) alig fordultak 
elő. A Kárpát-medencében a parasztgazdaságok teherszállítása, a 
háziipar és a kereskedelem áruforgalma ennek ellenére évszázad-
okon keresztül döntő részben kerekes járművekkel történt. Ezen jár-
művek között meghatározó szerepe mindenkor a négykerekű szeke-
reknek volt. A szállítás eszközei mindenütt hozzátartoznak a paraszt-
gazdaságok ingóságaihoz.  

A szekereknek már a középkor folyamán két fő változata alakult ki: 
a mezőgazdaságban használatos kisebb méretű könnyű paraszt-
szekér és az ipari tevékenységekhez (bányászat, fakitermelés stb.) 
kötődően alkalmazott nehéz, vasalt kocsi. A Magyarországon hasz-
nált kerekes járművek középkori fejlődésére különösen nagy hatással 
volt a telepes német népesség és az osztrák-bajor térséggel kiépült 
gazdasági kapcsolatrendszer. A bányászat, az erdei iparok és a tá-
volsági áruszállítás igényeihez igazodva, főként a hazai németség 
készített és használt nehéz, vasalt szekereket, vasráffal, láncokkal, 
vaspálcákkal megerősített teherszállító járműveket.  

A falusi magyar kerekesek, kerékgyártók a könnyű, vasalás nélküli 
fakószekerek készítésében jeleskedtek. A tengely hosszúsága és a 
kerekek nyomvonalainak távolsága tájanként, járműtípusonként eltért. 
Az alföldi homokon, a tengelyig érő sáros utakon nehéz, vasas sze-
kereket nem is használhattak volna. Mindkét eszköz szerepet kapott 
a haderő tevékenységének támogatása érdekében végzett hadiszállí-
tások során.  
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A fogatolt szállítójárművek gyártása a könnyű, vasalatlan kerékkel 
szerelt falusi parasztszekerek esetében évszázadokon keresztül a 
falusi háziipar struktúrájára épült (bognár- és kovácsműhelyek). A 
német típusú nehéz vasalt szekerek azonban – tekintettel a nagyobb 
mennyiségű vasalkatrész, vasalás legyártására – a városok céhes 
ipari hátterét igényelte már a középkorban is. A 18. századi céhka-
taszter nyomán a bognároknak (kerékgyártóknak) 54 önálló céhszer-
vezetéről tudunk, a kovácsokkal pedig 73 településen létesítettek kö-
zös céhet ezek a vállalkozások. Természetesen - mivel a mesterség a 
közlekedés és teherszállítás számára nélkülözhetetlen járműveket, a 
mezei gazdálkodásban szükséges munkaeszközöket készített (tehát 
alapvető szükségleteket látott el), ezért a kis falvakban is voltak mű-
velői, akik sosem tömörültek céhbe, és városi céhekhez sem csatla-
koztak. A járművek gyártása tehát olyan mértékben igényelt városia-
sodott ipari hátteret, amilyen mértékben azok fémalkatrészeket tar-
talmaztak. 

Azonban nemcsak a fém-, de a faipari munkák egy része is 
strukturáltabb ipari hátteret igényelt. Küllős kereket csak képzett, 
szerszámokkal jól felszerelt kézművesek tudtak készíteni. A kerékagy 
kifúrása, a küllőknek szolgáló csaplyukak elkészítése aprólékos, pon-
tos munkát kíván. Ezzel a feladattal még az a fúró-faragó paraszt-
gazda is kerékgyártóhoz fordult, aki a többi szekéralkatrészt el tudta 
készíteni magának. A kerékgyártónál beküllőzött új kerékre a kovács 
tett vasabroncsból készült sínt, ráfot, ami óvta a talpakat a gyors ko-
pástól, s abroncsba fogta, erősítette a kereket. A teljes szekérgyártás 
folyamatát felölelő szekérgyártó központok (kocsigyártó vállalkozá-
sok) többnyire városokban, mezővárosokban alakultak ki. Említhetők 
azonban falusi kerékgyártó központok is, melyek főként erdős vidé-
ken, nagyobb forgalmi központok, fuvaros, szekeres tömörülések kö-
zelében működtek.  

A kocsis lószerszámot Magyarországon már a középkor végén is 
iparosok, céhekbe tömörült szíjgyártók készítették. Ők látták el a fal-
vak népét, a parasztságot, s nagyban hozzájárultak a lószerszám 
formai tökéletesítéséhez, terminológiai egységesítéséhez az egész 
magyar nyelvterületen.  

A kocsizással együtt terjedt a lovak patkolása, amelyre szintén a 
kovácsműhelyek vállalkoztak. A magyarság csak a honfoglalás után 
ismerkedett meg a patkóval. (A sztyeppei népek még a 20. század 
elején sem vasalták lovaikat.) A középkori magyar patkóleletek a kö-
zép-európai germán típussal mutatnak formai azonosságot. A lópat-
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kónak sok formája, változata ismeretes (téli éles patkó, nyári sima 
patkó). A bognárok és kerékgyártók által készített küllős fakerekek 
ráfjainak hosszra-vágását, majd a körré formálását nagy pontosság-
gal végezték, mely nagy gyakorlatot igényelt. A körré hajlított lapos 
vasat összeillesztették és kovácshegesztéssel rögzítették, majd egy 
nagy kemencében felhevítették, és amikor az kellően kitágult, ráhe-
lyezték a kerékre és lehűtötték. A kerék talpfáira rászorult ráfot né-
hány helyen átfúrva kovácsszöggel is rögzítették. 

A gőzvasút kiépítettsége is kezdetleges volt, hiszen a 19. század 
közepén vonat csak Pest-Vác és Pest-Szolnok között közlekedett. (A 
korszak haderői ezért – a hadseregek hadianyag- és nyersanyag-
szállítási igényeinek kielégítésére - a szárazföldi szállítási lehetősé-
gek mellett nagymértékben alkalmazták a víziszállítás kínálta lehető-
ségeket.)  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is a legfonto-
sabb anyagszállítási eszköz volt a szekér, amely a szekerészet szer-
vezetébe tartozott. Az anyagi- és élőerők szállításáról a Hadügymi-
nisztérium III. táborkari osztálya gondoskodott. A szállított anyagi 
készletek nagyságát központilag nem szabályozták, így azt a hadtest- 
és hadseregparancsnokok határozták meg az előttük álló feladatok 
függvényében. Figyelemmel voltak arra is, hogy azok nagysága hát-
rányosan ne befolyásolja a harci tevékenységeket a sereg mozgásá-
nak akadályozásával. A honvéd szekerészkar megszervezésénél, bár 
igénybe vették a császári-királyi hadseregben tapasztalatot szerzett 
szállító szaktiszteket, azok jelentős része 1849 januárjában kivált a 
szolgálatból. Többnyire kiszolgált huszár altisztekből, lóhoz értő gaz-
dálkodó egykori huszártisztekből alakult ki az új szekerészkari veze-
tés. A szekerészkar leginkább a lőszertartalék hadszíntéri mozgatá-
sát, illetve a csapatok málhájának, valamint a tábori sütödék anyagá-
nak szállítását volt hivatott ellátni. A hiányzó kapacitást a lakosság 
köréből bevont előfogatokkal pótolták. Ez azt jelentette, hogy a felvo-
nulási útvonal mentén elhelyezkedő településeken található, vagy a 
kormánybiztosok által a környékről kirendelt szekereket, illetve lova-
kat vették igénybe szabott díjazás fejében a katonai szállítások el-
végzésére. Ez általában egyszeri alkalomra és konkrét feladat elvég-
zésére szólt, így mindig újabb és újabb fuvarost kellett speciális kato-
nai feladatok végzésére kioktatni. Ha a felszerelés és az élelmezés, 
esetleg a katonák szállításáról volt szó, nem volt nagyobb baj, a 
rendszer általában – ha kisebb fennakadásokkal is – működött. Töké-
letesen működött viszont az előfogatos rendszer a sebesültszállítás-
ban. A szabadságharc alatti társadalmi összefogás szép példái voltak 
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a szénával bélelt sebesültszállító szekéroszlopok, amelyek ha lassan 
is, de biztosan eljuttatták az ütközetek helyszínétől 10-20 kilométerre 
felállított szükségkórházakba a sebesült katonákat. Ezt követően 
ugyanezzel a módszerrel szervezték meg a sebesültek továbbszállí-
tását a sokszor kétnapi távolságra lévő állandó kórházba. 

4. Az I. világháború időszakában alkalmazott osztrák-
magyar fogatolt szállítószervezetek 

A fogatolt szállítás rendszere a napóleoni háborúktól az I. világhá-
ború befejezéséig nem sokat változott, technikai háttere azonban – a 
vasút megjelenése és elterjedése következtében - módosult valame-
lyest. Az első világháború során az Osztrák-Magyar Monarchia nagy 
létszámú haderejének fenntartása jelentős anyagmennyiséget igé-
nyelt, főleg lőszerből, élelmiszerből és ruházatból. Az ebből fakadó 
növekvő szállítási gondok egyre jelentősebb mértékben érintették a 
haderőt, a fegyveres tevékenységek, a fegyverek korszerűsödése (pl. 
tüzérség arányának növekedése, repülő- és gépkocsizó csapatok 
megjelenése stb.), azok kiszolgálása egyre nagyobb feladat elé állí-
totta a hadvezetést.  

Ebben a helyzetben nagy segítséget jelentett a szállítás gépesíté-
se – a vasút segítségével. A mögöttes területről - ameddig csak le-
hetséges volt - vasúton szállították az anyagokat a hadműveleti terü-
letre. Az anyagi szállítmányokat a vasúti felvételező helyekről a csa-
patokig azonban már a vonatcsapatok szállítóoszlopai jutatták el, a 
fogatolt járművekből álló vonatalakulatokkal. Szervezetileg az ellátott 
egység vagy magasabbegység jellegétől (méretétől) függően szer-
vezték csapatvonatba vagy seregvonatba a fogatolt járműveket. 
Zászlóalj-, ill. ezredszinten a csapatvonatok feladata volt az utánpót-
lási anyagok szállítása, míg hadosztály, hadtest és hadsereg szintjén 
ez a tevékenység a seregvonatok állományába szervezett szállító-
oszlopok feladata volt. Az anyagbiztosítási feladatok ellátására a 
hadsereg-főparancsnokságok alárendeltségében hadtáp főparancs-
nokság, szállásmesteri törzs alakult.10  

A nagyszámú ló ellátása érdekében fogatolt eszközökkel kellett 
szállítani a szénát és a zabot, de esetenként a vizet is. Az Osztrák-
                                                           
10  Dr. Szabó József János: A magyar katonai szállítás története 
  http://www.bunker.gportal.hu/gindex.php?pg=7189592  

(Hozzáférés: 2015. október 22.) 
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Magyar Hadseregben a vízellátás biztosítására a négykerekű lófoga-
tú 745 literes, a kétkerekű lófogatú 534 literes víztartók szolgáltak. 
Ezeket az 100 literes vashordók, a 36 literes vízszállító hordócskák 
egészítették ki.  

 
3. ábra. Magyar gyalogos katonák és huszárok szekérrel az első vi-

lágháborúban, 1915-ben (Fortepan 92431) 

A napóleoni háborúkhoz képest kis mértékben korszerűsödött a 
fogatolt szállítás eszköze, a szekér is. Nagy jelentősége volt a szekér 
fejlődésében a vastengelyre való áttérésnek. A fatengely egykor fő-
ként bükkfából készült, s 3-4 naponta zsírral, hájjal kenték. A vasten-
gelyhez kapcsolódóan több új alkatrész terjedt el. Legfontosabb a fa-
tengely térkitöltő szerepét és a rákerülő elemek rögzítésének felada-
tát átvevő, továbbra is fából készülő tengelyágy. A váltás fokozatosan 
ment végbe az első világháborúig.11 A magyar katonai alkalmazásba 

                                                           
11  A polgári életben - egy 1897. évi összeírás szerint - a szekerek 10%-a, 1565 

darab volt vastengelyű, közel 90%-a (14 787 darab) pedig még fatengelyű volt. 
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vett fogatolt járművek alapját képező szekerek ilyen módon 1914-re 
érték el technikai kiforrottságuknak azt a végállapotát, amely azután 
egészen az ötvenes évekig – hadrendben történő alkalmazásuk vé-
géig – nem változott.  

A 19. század végén, Magyarországon - a több tízezer bognáron és 
kovácson kívül – már 223 önálló kocsigyártó üzem foglalkozott 
kocsikészítéssel. Ezek közül 8 kocsigyártó üzem tekinthető valódi 
gyárnak. Ebből 4 Budapesten, 2 Pozsonyban, 1 Vácott, 1 pedig Deb-
recenben működött. A kocsigyárak közül a legrégibb a Kölber testvé-
reké volt Pesten. A kocsigyárak már elsősorban rugós (féderes) jár-
műveket készítettek, szekereket kevésbé gyártottak, azonban hábo-
rús időkben jelentős szerephez jutottak a haderő fogatolt szállítójár-
mű (országos jármű) igényének kielégítésében. Hatással voltak a 
kocsigyárak a gazdasági kocsik és szekerek gyártására azzal, hogy 
sok falusi bognárlegényt alkalmaztak, akik közül később 950-en önál-
lósodott mesterként kamatoztatták a gyárban szerzett ismereteket. A 
kocsigyárak ezáltal a magyar paraszti szekerek és kocsik egységesí-
tését is serkentették. 

5. Fogatolt szállítás a magyar haderőben a II. világhá-
borút megelőző időszakban 

Az I. világháborút követően a trianoni határokon belül maradt vo-
natanyagot a román csapatok - az általuk a laktanyákban és raktá-
rakban talált más anyagokhoz hasonlóan - kivitték az országból. A 
vonatanyagokhoz tartoztak a fogatolt járművek, főzőeszközök, bog-
nár-, kovács-, nyerges- és patkolószerszámok. A vonatanyagokkal 
együtt valósult meg a csapatok lófelszereléssel (a hátas-, hámos-, 
málháslovak és málhás állatok felszerelési tárgyai, a hozzájuk tartozó 
patkolóanyagokkal) történő ellátása is. A trianoni diktátum alapján a 
Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizottság „a vonatosztagnál tarható 
járművek számát is meghatározta, osztagonként 38 db országos jár-
mű, 14 db mozgó konyha, 1 db személygépkocsi, 1 db teherkocsi és 
1 db pótkocsi hadrendben tartását engedélyezte.12  

Az 1921-ben létrejött Magyar Királyi Honvédségben az első világ-
háborús tapasztalatok alapján építették fel a seregtestek és hadmű-

                                                           
12  Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálat szervezeti 

kereteinek megteremtése: II. rész. Katonai Logisztika 1997. évi 3. sz. 209. o. 
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veleti egységek ellátó- és szállítószolgálatát. A honvédség sem a 
haderő, sem pedig a hadtápszolgálat gépesítését nem tudta teljes 
mértékben megoldani a következő három évtizedben. Azonban a 
Magyar Királyi Honvédség kiépítésének és fejlesztésének korai évei 
alatt megalkották a katonai gazdászat elvi és szervezeti rendszerét, 
megszerkesztették a szolgálat különböző ágaira vonatkozó béke és 
háborús szabályzatokat.13 Az anyagi ellátás folyamatában a hadosz-
tály, a hadtest és a hadsereg is részt vett, azonban a végrehajtás 
súlypontja a hadosztályra került. Az 1924-ben kiadott Harcászati 
Szabályzatban a hadműveleti területen az utánszállítással és az ellá-
tással kapcsolatos szabályzat előírásai főként a hadosztályokra vo-
natkoztak. A vonatosztag parancsnokok a katonai körletek területén 
diszlokáló valamennyi fegyvernem és intézet vonata és azok felszere-
lése tekintetében szemlejoggal bírtak. (Ez alól a tüzérség vonata - 
mert az ellátási rendszere eltért a többi fegyvernemétől - és a lovas-
ság lovai és málhásállatai jelentettek kivételt.) 

A Magyar Királyi Honvédség anyagi szolgálatának legfelsőbb 
anyagellátó szerve a Honvédelmi Minisztérium Anyagi Főcsoportfő-
nökség volt. Ennek funkciók szerint kialakult osztályai 1938 és 1941 
között az alábbiak voltak: 

- 1/c. osztály – anyagi elvi ügyek, iparfejlesztés; 
- 2/é. osztály – élelmezési ellátás; 
- 2/i. osztály – illetmények és kártérítési ügyek, a gazdászat – 

közigazgatási szolgálat irányítása; 
- 2/r. osztály – ruházati és felszerelési anyagokkal való ellátás; 
- 3/a. osztály – fegyver- és optika anyagellátás; 
- 3/b. osztály – gépjárművekkel, gépi harceszközökkel, kerékpár-

okkal és üzemanyaggal való ellátás; 
- 3/c. osztály – lőpor-, lőszer- és robbanóanyag-ellátás; 
- 5. osztály – fogatolt vonatanyag, lófelszerelés ellátása; 
- 6/k. osztály – honvédelmi költségvetés; 
- 11. osztály – laktanyák, lő- és gyakorlóterek építése, laktanya 

berendezési tárgyakkal való ellátása; 
- 12. osztály – egészségügyi szolgálat irányítása. 

                                                           
13  Utasítás az anyagi szolgálat ellátására. Szabályzatkiadó, Stádium Nyomda, 

Budapest, 1936. 
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A húszas évek magyar haderőszervezetére jellemző vegyes dan-
dároknak nem volt önálló seregvonatuk. Állományukba mindössze 
csak 1-1 vonatosztagot és autóosztagot szerveztek, amelyek feladata 
békében a kiképzési feladatok végrehajtására korlátozódott. A foga-
tolt hadtápellátás korszerű harc viszonyai között mutatkozó korlátait 
már a harmincas évek elején felismerték. „A csapatvonat nagysága a 
korszerű fegyverek fokozott beállítása folytán (főleg sok lőszer kell) 
növekvő tendenciát mutat. … Az utánszállítás terén a fogatolt lépcső-
ket főleg a legelső vonalban küzdő szervezési egységekhez, tehát a 
hadosztályhoz állítjuk be. Ezek állandó körmozgást végeznek a felvé-
telező állomás és a felvételező hely (itt veszi át a csapat az utánszál-
lított anyagokat) között. Hirtelen kiugró szállítási teljesítményekre 
(súly, szállítási idő rövidsége) fogatolt oszlopok nem alkalmasak. 
Szállítástechnikailag az országos jármű (szekér) bír nagy jelentőség-
gel. Megrakás 4-5 q-val.”14  

Az utánszállítási lépcsők fogatolt járműveinek kiváltása tehergép-
kocsikkal egyértelműen gyorsította volna az utánszállítási rendszert. 
A korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló gépkocsioszlopokat 
azonban csak a gyorscsapatok, illetve a Fővezérség közvetlen szer-
vezetek hadrendjébe állítottak be.15 Ugyanakkor „elismerve azt a 
tényt, hogy a fogatolt vonatok a hadseregek alkalmazásának a gátjai-
vá váltak, megítélésünk szerint azonban a működésüket a katonai 
értelemben vett modernizáció meghatározta, mivel több fajta anyag-
gal kellett a csapatokat ellátni.”16  

1933. augusztus 1-től „szakítottak az ellátási szintek láncszerű 
összekapcsolódásával. Az utánpótlást a központilag végrehajtott 
utánszállítással tervezték megoldani.  

A változtatást elsősorban az tette szükségessé, hogy a seregvona-
tokat csökkentették a seregtesteknél a mozgékonyság javítása érde-
kében. Az ellátás súlypontja a hadosztályról a hadsereg-tagozatra te-
vődött át, ezáltal megnövekedett a szállítási távolság.”17  

 
                                                           
14  Náray Antal: A korszerű honvédelem kérdései Budapest, 1933. Pallas Irod. és 

Nyomdai Rt. 
15  Horváth Attila: Az utánszállítás elméletében bekövetkezett változások az 1930-

as években Hadmérnök VII. évf. 4. szám - 2012. december 58. o. 
16  Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatai kiképzésének 

általános jellemzői 1922-1939. között. Katonai Logisztika 1996. évi 4. évf. 2. sz. 
245. o. 

17  Uo. 258. o. 
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A CSAPATMOZGÁS TERVEZÉSI ADATAI18 
        1. sz. táblázat 

Azonban, amint az 1. sz. táblázat adataiból látható, a fogatolt vo-
natok mindössze a gyalogság és a lovasság menetütemét voltak ké-
pesek követni, a tehergépkocsin mozgó erőket (gépkocsizó gyalog-
ság), illetve a páncélos- és a kerékpáros csapatokat már nem. 

A korábbi vonatosztagok megnevezése 1935-től fogatolt vonat-
osztályra változott.19 A csapattesteknél a gazdasági hivatalok (GH) 
végezték a vonatanyag kezelésével kapcsolatos feladatokat. A gaz-
dasági hivatalok vezették a vonatanyagokkal kapcsolatos anyagnyil-
vántartásokat, rendelkeztek az anyagmozgásokról, gyűjtötték az az-
zal kapcsolatos beadványokat, biztosították a tárolás feltételeit.  

Az ellátásért és utánszállításért való felelősségi területeket „a Fő-
vezérség által meghatározott hadműveleti területen kijelölt körletekkel 
különítették el. Eszerint megkülönböztettek „csapatkörletet", azon te-
rületet, amelyen a csapatok a vonattal bezárólag meneteltek, elhe-
lyezkedtek vagy harcoltak.  

A „vonatkörletet" a hadosztálynál és a hadtestnél jelöltek ki, azon 
területet értették alatta, amelyeken a seregtestek seregvonata moz-
gott vagy elhelyezkedett.”20 A hadosztályok a saját vagy a 

                                                           
18  Horváth Attila: A hadseregek mozgásszervezésének változásai a második 

világháborúig. Katonai Logisztika 1995 évi 3. sz. 233. o. 
19  Uo. 254. o. 
20  Horváth Attila: A háborús anyagellátás, utánpótlás elve és rendszere a két 

világháború között. Katonai Logisztika 1998. évi 2. sz. 211. o. 

 Csapatnem Menetsebesség 
óránként (km) 

Napi menettá-
volság (km) 

1. gyalogság 4 15-20 
2. gyalog járőrök 5 25-30 
3. lovasság 8 40- 50 
4. lovas járőrök 10 100 

5. kerékpáros ala-
kulatok 10-12 60-80 

6. tehergépkocsik 10-12 100-120 
7. fogatolt vonatok 6-8 40-50 
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szolgálatiág-vezetők által kijelölt és biztosított szállítóeszközökkel to-
vábbították a kiutalt anyagokat részben a felvételező helyekre, rész-
ben az adott szolgálati ág intézetéig.  

A csapatokhoz a harc megvívásához szükséges anyagokat a fel-
terjesztett igénylésük és a szolgálatiág-vezetők kiutalásai alapján, az 
anyagi vezérkari tiszt utasításai szerint kapták meg.  

A hadműveleti egységek rendszeresített szállítóeszközeikkel a fel-
vételező helyről belső szállításokat végeztek a csapatok felé. A felvé-
telező helyek a korábbi szolgálati áganként való település helyett 
egységes rendszerben települtek az anyagi vezérkari tiszt által kijelölt 
helyen, így a csapatok vételezése, illetve a kiszállítást végző 
kocsioszlopok megrakása egy körletben történt, egyszerűsítve és le-
rövidítve ezzel az országos járművek megrakását.  

Azonban „a seregvonatoknak olyan távolságot kellett áthidalniuk, 
amely magát az anyagáramlás folyamatát merevítette meg. Az akkor 
rendszeresített, főként fogatolt szállítóeszközökkel a mozgóháború 
törvényei szerint előtérbe került a tér dimenziójának szerepe. A foga-
tolt kocsioszlopok túlsúlya … a mindenkori helyzethez való rugalmas 
alkalmazkodás lehetőségét is kizárta.”21 1937-től az utánszállítás 
súlypontját a folyamatosság és a rugalmasság feltételeinek megvaló-
sítása érdekében a hadtestre helyezték át. 1938 őszén 232 fogatolt 
vonatot és intézetet állítottak fel.22 Ennek ellenére a szállítóeszközök 
elavultsága már a visszacsatolt területekre való bevonuláskor is 
érezhető volt. 

6. Fogatolt szállítás a II. világháború során a német, a 
szovjet és a magyar haderőkben 

6.1. A német haderő  

Habár a haderő harcoló szervezeti elemeinek tekintélyes részét 
motorizálták a németek, a hadtáp-szervezetekre – különösen a gya-
loghadosztályok esetében – már kevesebb erőforrás jutott. Dr. Végh 
Ferenc vezérezredes kutatásai szerint: „Bármennyire volt fejlett a 

                                                           
21  Uo. 222-223. o. 
22  Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatai kiképzésének 

általános jellemzői 1922-1939. között. Katonai Logisztika 1996. évi 4. évf. 2. sz. 
256. o. 
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német ipar, nem volt képes a hadsereg egyre növekvő technikai igé-
nyeit kielégíteni. Az autógyártás sem állt a helyzet magaslatán, képte-
len volt annyi járművet előállítani, mint amennyi a hadsereg teljes gé-
pesítéséhez szükséges lett volna. A népesség aránya és a szakem-
ber-ellátottság sem segítette elő a gépesített erő megteremtését.”23 A 
német hadtápszervezetek tehát részben fogatolt szállítóeszközöket 
alkalmaztak. 

 
4. ábra. Német H2 típusú fogatolt szállítójármű négy lóval, 

az első ló felnyergelve 

Az üzemanyaghiány önmagában is kikényszerítette a fogatolt szál-
lítás legalább részleges alkalmazását a háború során. Ugyanis „a 
rendelkezésre álló nyersolaj-készletek nem fedezték a gépesítés 
szükségleteit. A német gazdaság tehát képtelen volt egy modern, tel-
jesen motorizált hadsereg megteremtésére. Ezt a mobilitási képes-
ség-hiányt a lovak tömeges alkalmazásával pótolták. A német haderő 
a háború kezdetén az erőltetett gépesítés ellenére páncélos és gépe-
sített csapatokból, lovak által vontatott járművek sokaságából és gya-
logságból állt… A saját harckocsik alkalmazásának korai sikerei a lo-
vasság felszámolásának megkezdésére serkentették a német hadve-
zetést. Ezzel szemben kiáltó ellentmondás, hogy 1942 után a német 
hadsereg növelni kezdte a lóval felszerelt egységeinek számát 
ugyanazon okok miatt, mint Lengyelország is tette, azaz az elégtelen 
ipari termelés kapacitása miatt, és ezen kívül a Szovjetunió úttalan és 
járhatatlan terepe, valamint Kelet-Európa sáros, csúszós útjain és er-

                                                           
23  Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak 

és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.  
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dőségeiben végrehajtott menetei is erre kényszerítették… Minden 
német lövészhadosztály állományába több ezer ló tartozott, és több 
ezer ember gondoskodott a lovak ellátásáról.”24 Mivel a gyalogosan 
haladó német lövész(gyalog)hadosztályok menetüteme eleve nem 
volt – nem is lehetett – túlzottan magas, hadtápjuk esetében sem volt 
kirívó a fogatolt szállítóeszközök alkalmazása. 

 
5. ábra. Német fogatolt szállítójármű a Szovjetunióban 

A német haderő mérete folyamatosan növekedett 1939-től, a gya-
loghadosztályoktól emiatt még a meglévő tehergépkocsikat is elvon-
ták az újonnan felállított gépkocsizó hadosztályokhoz. Az alkalmazott 
fogatolt szállítójárművek száma ezáltal folyamatosan növekedett a II. 
világháború során. „Németország 514 000 lóval lépett be 1939-ben a 
háborúba. 1941. június 22-én a Szovjetunió megtámadásakor 
750 000 lóvontatású löveggel és járművel rendelkezett… A rideg 
orosz tél és az ezzel járó ellátatlanság megtizedelte a lóállományt. 
1941 decemberében és 1942 januárjában 179 000 ló hullott el a fron-
ton… A német hadsereg 1000 lovat vesztett naponta. A veszteségek 
75%-a harci veszteség, 17%-a a túlterheltség miatti szívbetegség, 
8%-a betegség, szenvedés, éhezés miatt következtek be… A szállí-
tás hiánya és a tüzérség mozgatásának megszűnése megpecsételte 
a támadók sorsát, mert megszűnt a mozgékonyságuk… A németek a 
háború során átlagban 1 100 000 lovat tartottak harcrendben. Legin-
kább a gyalogságnál és a lóvontatású tüzérségnél alkalmazták őket. 
A megszállt területeken elkobzott, zsákmányolt lovakkal sikeresen 

                                                           
24 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak 

és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.  
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erősítették tartalékaikat.”25 A háború során – 1941-től - folyamatosan 
növelték a sereglovasság szervezeti elemeinek számát is. 

 
6. ábra. Német H1 típusú fogatolt jármű két lóval vontatva 

A fogatolt, illetve a lovasított eszközök aránya a német hadiipar 
1942 tavaszi mozgósítását követően sem csökkent. 

 „Az 1944-ben aktív 264 hadosztály közül a nagyarányú és roha-
mos gépesítés ellenére mindössze 42 volt páncélos vagy gépesített. 
A gépesítettség aránya nem érte el a 20%-ot. A lövészhadosztályok 
általában gyalogosan léptek harcba, a szállítás és vontatás 70%-át 
lovak végezték. Az 1944-es típusú gyaloghadosztálynak 4600 lova, 
1400 ló vontatta eszköze, 600 gépjárműve és 150 motorkerékpárja 
volt… A háború során a német hadsereg összesen 2 700 000 lovat 
vesztett el… Azonban a német hadsereg kettőssége (gépesítettség, 
lovasság) a háború végig fennmaradt. Ugyanakkor a német háborús 
tapasztalatok a gépesítés ellenére azt bizonyítják, hogy a lovak al-
kalmazása nélkülözhetetlen volt.”26  

A 7. ábrán látható, hogy a német szekér rúdját úgy készítették el, 
hogy szükség esetén ahhoz a vonóerő növelése érdekében még egy 
vagy két ló hámfája hozzákapcsolható volt. 

                                                           
25 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak 

és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.  
26  Uo.  
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7. ábra. Fémszerkezetű német kétfogatú kocsi  

A német fogatolt járművek építése annyiban haladta meg a szovje-
tet, illetve a magyart, hogy egyes típusoknál már teljesen fémépítésű 
konstrukciókat alkalmaztak. Ugyanakkor R. L. DiNardo, az Egyesült 
Államok tengerészgyalogsága vezérkari iskolájának professzora kuta-
tásai alapján elmondható, hogy a német haderő a II. világháború so-
rán 75%-ban fogatolt eszközökkel végezte harctéri anyagszállítása-
it.27 Ugyanakkor a német haderőben már megjelentek a korszerűbb, 
rugózott gumikerékkel és lapos rakfelülettel felszerelt lovaskocsik is. 
A szekereknél nem volt rugózás, a tengelyek fixen kapcsolódtak a 
"felépítmény"-hez (alsövényhez). A rugózott kocsik felépítményeikben 
azonban már nagyobb rakfelülettel rendelkeztek, terhelhetőségüket a 
tengelyek és rakfelület közé szerelt fél-elliptikus laprugók ereje hatá-
rozta meg. 

A 8. ábrán látható eszközhöz kapcsolódva érdemes megjegyezni, 
hogy ez a német szekér olyan megoldásokat mutat, amelyet a ma-
gyar szekereknél ritkán, vagy nem is alkalmaztak. A keréktengelyek-
nél nincs lőcs, amely összeköti azt az oldalfalakkal, megtámasztva 
azt a kidőlés ellen a nagy belső terheléseknél. A magyar szekereknél 
ez nem hiányzott, különösen fontos volt a katonai szolgálatban alkal-

                                                           
27  R. L. DiNardo: Mechanized Juggernaut or Military Anachronism?, Stackpole 

Books PA, 2008. 
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mazott eszközöknél. A hámfák közvetlen rudazattal kerültek összekö-
tésre az első tengellyel a jobb- és baloldalon. Érdekesség az is, hogy 
a rúdtartóban helyezték el a kézifék karját, amely az első kerekeket 
fékezte. A magyar katonai szekereken a jobb oldalfalhoz rögzített 
csavarorsó forgatásával fékezték a hátsó kerekeket. Jól szemlélteti 
ezt az 1888 M osztrák anyagi kocsi képe. 

 
8. ábra. A német haderő könnyű fogatolt járműve a II. világháborúból 

egy múzeumban 

6.2. A szovjet haderő  

A szovjet haderőnek – a német haderőhöz képest - egy közel há-
romszor akkora létszámú haderő ellátását kellett megoldania, miköz-
ben – féllánctalpas lövészszállító járművek hiányában – a gépesített 
lövészek szállításának feladata is a tehergépkocsikra hárult. „Ezért 
76, lovakkal felszerelt szállítózászlóalj (mindegyikben 500 ló) vett 
részt az ellátásban. A lövészhadosztályok állományába több mint 
3000 ló tartozott”.28  

Ilyen módon a szovjet hadtáp tekintélyes mennyiségű fogatolt vo-
natanyaggal vonult fel a hadműveletekhez, és lényegében alig alkal-
mazott tehergépkocsikat. Ennek ellenére – a haderő méretét tekintve 
– a hadtápellátó alakulatok részaránya jóval kisebb volt más haderő-
kéhez képest. Dr. Számvéber Norbert kutatásai szerint ugyanis „a 
                                                           
28  Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak 

és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz. 
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szovjeteknél jóval kisebb volt a hadtáp-, utánszállító- és egyéb támo-
gató alegységek létszámaránya.”29  

Az orosz területen fellelhető kisméretű lovak – rendkívüli szívóssá-
guk ellenére – csak kisebb szekerek vontatására voltak alkalmasak. 
„Az orosz „panje” (kis lovak csoportjába tartozik, mint pl. a hucul ló) 
igáslovak kemények voltak, kiváló málháslovak, hidegben megállták a 
helyüket, azonban túl gyengék… egyes lövegek vontatásához. (Egy 
négy tonna súlyú löveg vontatásához hat erős ló szükséges). Ezért a 
vontatmányokat, szekereket könnyebb szerkezetűvé alakították át.”30 
Ezzel együtt a szovjet haderő - állományában 82 lovashadosztállyal 
és jelentős létszámú, többségében fogatolt tüzérséggel - 1941-42-
ben mintegy 1 000 000 lóval rendelkezett.  

Az alkalmazott lovak száma a háború második felében már 1,7-2 
millió között mozgott, amelyek ellátásához a heti 25 000 tonna lótáp 
sem bizonyult elegendőnek, miközben a ló-veszteségek – egy-egy 
front támadó hadművelete során – elérték az állomány 40-70%-át.31 A 
csekély arányú hadtáp, a nagy mennyiségű ló és a jelentős ló-
veszteségek ellenére azonban a szovjet haderő sikeresen eljutott 
Berlinig, ami a fogatolt hadtápellátás működőképességét bizonyítja. 

6.3. A magyar haderő  

A magyar fogatolt szállítás – az I. világháborúhoz hasonló módon - 
a II. világháborúban is zömében vasúti és fogatolt szállítással valósult 
meg. A honvédség által elszenvedett doni katasztrófa részben a had-
tápellátás problémáival magyarázható.  

1942-ben a 2. magyar hadsereget mindössze a 101., 106. és 
108. hadtápzászlóaljak, továbbá 96 – ellátó, szállító, egészségügyi és 
műszaki – vonatalakulat támogatta. A 2. magyar hadsereg köteléké-
ben alkalmazott „gyalogezredekbe nem állítottak be gépjárművet. 20 
fogatolt, 6 tartalékjárművel, 26 taligával és 40 kerékpárral kellett 
megoldaniuk az utánszállítást. A nagy távolságok, a rossz útviszo-
nyok és az időjárás szinte lehetetlenné tették, hogy a lovakkal vonta-

                                                           
29 Számvéber Norbert: Páncélosok a Tiszántúlon - Az alföldi páncéloscsata 1944 

októberében. Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2002. 127. o. 
30 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak 

és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.  
31 Sz. K. Kurkotkin: A szovjet fegyveres erők hadtápja a Nagy Honvédő 

Háborúban. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 60, 174, 193, 296-299. o. 
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tott, kis teherbírású szekerek megfelelően ellássák az előrenyomuló 
csapatokat. Egy szekér hasznos terhe mindössze 300–400 kg volt.  

 
9. ábra. Magyar fogatolt szállítás a Don-kanyarban 1942 telén 

Az utánszállítás súlya a második világháborúban részt vett korsze-
rű haderőkben ezredeknél nagyobb alakulatok esetében már a gép-
kocsioszlopokon nyugodott. A fogatolt oszlopok csak kisegítésre, he-
lyi szállításokra jöhettek tekintetbe.  

A 2. hadsereg könnyűhadosztályait is ellátták már gépjárművekkel, 
de az előírások szerint még összesen 470 fogat is tartozott szerveze-
tébe. 70 tehergépkocsija, 22 motorkerékpárja, 55 személygépkocsija 
és 17 egyéb gépkocsija még nem volt elegendő ahhoz, hogy fogatolt 
járműveket már ne kelljen beállítani anyagszállításra. Ellátó oszlopo-
kat ennélfogva nem is kaptak, s ellentétben a német ellátási rend-
szerrel, csak a hadtestek hadrendjében sikerült beállítani ilyeneket.”32  

Ez a helyzet részben a magyar ipar korlátozott járműgyártó-
képességéből, részben az 1941-es Szovjetunió elleni támadó műve-
letek során elszenvedett gépjárműveszteségből, részben pedig a 
német szövetséges ígért szállításainak részleges elmaradásából kö-
vetkezett be. 

                                                           
32  Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország I. k. 

Puedlo K. Debrecen, 2002. 117. o. 
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10. ábra. A felsorakozott fogatolt vonat egy laktanyaudvaron 

„A magyar csapatokat nagy nehézség elé állította ellátó-
részlegeinek elmaradottsága és állandó utánszállítási problémái. A 
honvédség sok mozgósítást és az 1941 őszi keleti hadszíntéri had-
műveleteket megjárt, valamint a szükséges békekiképzési gyakorla-
tokon részt vett gépjárműállományának nagy része 1942 elejére 
használhatatlan állapotba került. A hat harckészültségi gyakorlaton és 
részleges mozgósításon az ország gépjárműállományának 85 száza-
léka vett részt. Az utánszállításnál nélkülözhetetlen gépjárműfajtából, 
a tehergépkocsiból ugyan 5907 volt a honvédség tulajdonában, 
azonban hozzávetőlegesen csak 2000-et lehetett igénybe venni … A 
személygépkocsi-hiányt csak a közúti forgalomból kivont polgári gép-
járművekkel tudták pótolni … Az 1942. januári és márciusi tárgyalá-
sokon a magyar katonai vezetők több ízben hívták fel a német tárgya-
ló fél figyelmét a magyar hadsereg megoldatlan utánszállítási prob-
lémáira. Nevezetesen arra, hogy „a csapatvonatok fogatolt jármű-
vekből állnak, gépkocsik sem ütközet-, sem az eleségvonatban 
nincsenek. Ezért a csapatvonatok legfeljebb 10–15 km távolság-
ról vételeznek fel.”  

Megemlítették azt is, hogy a 60–70 tehergépkocsival, de főleg fo-
gatolt járművekkel rendelkező könnyű hadosztályok vonatoszlopai 
sem tudnak 40–80 km távolságnál messzebbre szállítani. A németek 
mindezt tudomásul vették és ígéretüket adták, „hogy igyekeznek majd 
a hadsereg részére bizonyos számú tehergépkocsit a csapatvonatok 
számára szerezni.”  

Az ígért gépjárműszállítások igen vontatottan és csak kis részben 
valósultak meg … A 2. hadsereg alakulatai rendkívül szerény gépjár-
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műállománnyal kerültek ki a keleti hadszíntérre. Vonatlépcsőiknek 
zöme csak fogatolt járművekkel rendelkezett.”33  

 
11. ábra. Magyar szekér (országos jármű) vonatra rakása  

a II. világháborúban 

Az ellátás szállítóeszközei között túlsúlyban voltak tehát a fogatolt 
eszközök, ami sok tekintetben korlátozta a haderő tevékenységét. 
Azonban mégis volt a fogatolt vonatok alkalmazásának egy pozitív 
vonatkozása: a benzinhiánnyal szembeni érzéketlenség. Ugyanis a 
„gépjárművek használatát nagymértékben korlátozta az állandó 
üzemanyaghiány… A hadsereg-parancsnokságnak úgyszólván lite-
renként kellett minden egyes igénylést elbírálni és a fontosság sor-
rendje szerint kielégíteni. Az egész utánszállítás és a nagy 
anyagokbani ellátás az állandó üzemanyag-krízis miatt mindvégig 
válságban volt.” – olvasható a hadsereg főszállásmesteri osztályának 
egy 1942. augusztus 31-i összeállításában.”34  

Ez a probléma azonban kétségtelenül nem érintette a zabbal és 
szénával „működő” fogatolt vonatoszlopok tevékenységét, amelyek – 
                                                           
33  Uo. 116-117. o. 
34  Uo. 117. o. 
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ha a szénnel üzemelő vasúti szállítás végpontjairól végeztek rászállí-
tásokat – teljességgel függetlenek maradhattak a benzinellátás hábo-
rú során egyre elmélyültebbé váló zavaraitól. A háború végén, 1944-
ben felállított gyaloghadosztályok hadrendjében továbbra is ott tevé-
kenykedett a fogatolt vonatosztály, amely 1 kocsizó légvédelmi gép-
puskás századból (12 géppuska), 9 kocsioszlopból, 1 élelmező-
oszlopból, 1 egészségügyi oszlopból, 1 sütőoszlopból, 1 lóellátó-
oszlopból, 1 hadosztály tábori kórházból, illetve 1 ellátóoszlopból 
állt.35 

 
12. ábra. A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatoszlopa 

1940-ben (Fortepan 92548) 

Kéri Kálmán – a Horthy-hadsereg vezérkari tisztjeként – így látta a 
fogatolt hadtápellátás helyzetét: „Csak példának álljon itt egy 3 ton-
nás tehergépkocsi és egy fogatolt jármű teljesítményének összeha-
sonlítása. Egy 3 tonnás tehergépkocsi kb.8-10 országos jármű terhet 
képes elszállítani, és nem 25-30 km-re, hanem annak akár tízszere-
sére. Egy tehergépkocsi vezető 20-30 kocsist képes pótolni, és any-
nyival kevesebb katonát a megállapított létszámból elvenni és a har-
cos állományra meghagyni.”36   
                                                           
35  Uo. II. k. 278. o. 
36  Kéri Kálmán visszaemlékezése, Budapest, 1982. XII. 7. 
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7. Kitekintés a II. világháborút követő időszak magyar 
viszonyaira 

A háború okozta károk nemcsak a lóállományra terjedtek ki, de a 
fogatolt szállítás eszközrendszerére is. „Lehetetlen megállapítani az 
ország területéről kivitt, hadizsákmányként lefoglalt, a szárazföldi 
harcok során megrongálódott és hátrahagyott … fogatolt országos 
járművek számát.”37 Azonban a fogatolt szállítási technika – a gya-
logság hadtápelemei, illetve a tüzérség egy részének fogatoltsága 
mellett - a lovassági szervezetek további jelenléte miatt is átöröklődött 
a II. világháború utáni haderőre. Az ötvenes évektől már lovasezredet 
szerveztek, majd 1952-től állt fel az 1. lovashadosztály, amely főbb 
elemeit tekintve 3 lovasezredből, 1 harckocsi rohamlöveg zászlóaljból 
(SzU-76 önjáró löveg), 1 tüzérezredből és 1 légvédelmi tüzérosztály-
ból, 1 műszaki zászlóaljból, valamint 1-1 híradó- és felderítőszázad-
ból állt. 38 1953 őszén az 1. lovashadosztályt megszüntették, helyette 
egyetlen huszárezredet szerveztek Miskolcon, mely háború esetén 
egy lovashadosztályt tudott volna felállítani. Ennek tevékenysége 
1954 novemberében fejeződött be.39  

A lovas szervezeti elem megszüntetése felgyorsította a fogatolt 
technikai eszközök kivonását a Magyar Néphadsereg hadrendjéből, 
amelyek alkalmazása ekkortól a kisegítő gazdaságok – azaz nem 
harcoló szervezetek – szintjére szorult vissza. 

Még a hatvanas évek közepén-végén is így ír a magyar katonai 
szakirodalom a hegyi harc során kivitelezett hadtápbiztosításról: „a 
magasabbegységek egyes alárendeltjei olyan útviszonyok között 
hajthatnak végre harcfeladatot, amikor az anyag eljuttatása részükre 
kizárólag a kisegítő szállítási eszközök valamelyikével valósítható 
meg (fogatolt jármű, málhás állat, drótkötélpálya). Ezeket szervesen 
be kell illeszteni az utánszállítás rendszerébe.”40 Erre az időre a had-
erő harcoló elemeinek kötelékéből ugyan már „kikopott” az országos 

                                                           
37  Horváth Attila: A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a 

helyreállítás tapasztalatai 1944―1947. Katonai Logisztika 2004. évi 4. sz. 235. o. 
38  Kelenik-Szabó-Ságvári-Zachar: A magyar huszár Corvina Kiadó, Budapest, 

2000. 
39  Dr. Hegedűs Ernő – Fröhlich Dávid: A lovasság eszközeinek fejlesztései a 

Haditechnikai Intézetnél (1938 – 1954) II. rész. Haditechnika, 2015. évi 1. szám 
40  Fábián Gyula: Erdős-hegyes terepen támadó összfegyvernemi hadsereg anyagi 

biztosítása. Kandidátusi értekezés, ZMKA, 1964. In.: Hadigazdaság, hadtáp 
elmélet, hadtáp biztosítás. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1990. 
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jármű, ám a nyolcvanas évekig folyamatos alkalmazást nyert a BM 
Határőrség kötelékében.41 

Összegzés 

A 17. században – a haderők anyagi szükségleteinek növekedésé-
vel – még polgári szállítóeszközöket vontak be a hadtápellátás fel-
adataiba. A csapatok szállítási igényének biztosítására ökör- és ló-
vontatású szekereket, kocsikat vettek igénybe. Nagyjából 15 főre ju-
tott egy szekér. Az ellátás gyakran rekviráláson alapult. 

A 18. század elején felállított reguláris hadseregek műveletei során 
- a csapatmozgásokhoz az állandóan rendelkezésre álló szállítóesz-
közök és raktárak birtokában - már kevésbé kellett a civil lakosságra 
támaszkodni. A fogatolt hadtápszervezetek jelentős fejlődésen men-
tek keresztül a 18. századtól, a reguláris haderők létrejöttét követően. 
Ekkorra a lóval vontatott szekerek kerültek előtérbe.  

A napóleoni háborúk során a katonai anyagok szállítására lóvonta-
tású kocsikat rendszeresítettek a hadseregekben. Minden hadosz-
tályban ellátózászlóaljat rendszeresítettek 120 szekérrel. A hadjárat-
okban a szállítóoszlopok (vonatok) kialakításával biztosították a lő-
szer, az élelmiszer stb. eljuttatását a csapatokhoz.  

A Habsburg Birodalom hadvezetése a 18. századtól a reguláris 
haderő szállítószolgálatainál rendszeresített fogatolt szállítójárműve-
ket. Militär-Fuhrwesen-Corps elnevezéssel egy külön testületet hoz-
tak létre, amely a hadsereg utánpótlásának a szállítását végezte. Az 
Osztrák-Magyar Monarchiában a 19. század végén az osztrák-
magyar vonatcsapat (Traintruppe) három vonatezredből állt. 

A fogatolt hadtápellátás rendszere a napóleoni háborúktól az I. vi-
lágháború befejezéséig nem sokat változott. Az I. világháború során 
nagy segítséget jelentett a vasúti szállítás, azonban a szállítmányokat 
a vasúti felvételező helyekről a csapatokig továbbra is a vonatcsapat-
ok fogatolt szállítóoszlopai jutatták el. Az I. világháborúban még döntő 
többségében fogatolt szállítóeszközökkel rendelkeztek a hadtápszer-
vezetek, a teherautó még csak igen kezdetleges állapotában és kis 
mennyiségben jelent meg ekkor. 
                                                           
41 G-8. Vonat- és állategészségügyi anyaggazdálkodási szakutasítás. 

Belügyminisztérium Anyagi és Technikai csoportfőnökség, 1966.  
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A harmincas években kezdődött meg a gépesített hadtápszerveze-
tek felállítása. Ez azonban gazdasági és ipari korlátokba ütközött a 
német, a szovjet és a magyar haderőben is. A II. világháború során 
Németország 514 000 lóval lépett be a háborúba 1939-ben. A Szov-
jetunió megtámadásakor a német haderő 750 000 lóvontatású löveg-
gel és járművel rendelkezett. A németek a háború során átlagban 
1 100 000 lovat tartottak harcrendben. Leginkább a gyalogságnál és a 
lóvontatású tüzérségnél alkalmazták őket. A német haderő a világhá-
ború során 75%-ban fogatolt eszközökkel végezte harctéri anyagszál-
lításait. A szovjet haderőben 1941-ben 76, lovakkal felszerelt szállító-
zászlóalj (mindegyikben 500 ló) vett részt az ellátásban. A lövészhad-
osztályok állományába több mint 3000 ló tartozott. Az alkalmazott lo-
vak száma a háború második felében már 1,7-2 millió között mozgott. 
A magyar hadtápellátás – az I. világháborúhoz hasonló módon - a II. 
világháborúban is zömében vasúti és fogatolt szállítással valósult 
meg. A honvédség által elszenvedett doni katasztrófa részben a had-
tápellátás problémáival magyarázható. A 2. hadsereg alakulatai rend-
kívül szerény gépjárműállománnyal kerültek ki a keleti hadszíntérre. 
Vonatlépcsőiknek zöme csak fogatolt járművekkel rendelkezett. 

A fogatolt vonatalakulatoknak – 1941-45-ben az Egyesült Államok 
haderejét kivéve – a második világháború végéig meghatározó sze-
repük volt az anyagszállításban, -utánpótlásban és az ellátó-
szállítószervezetek működésében. Kizárólagos szerepük a vasút 
megjelenése, fejlődése és katonai alkalmazása után megszűnt. A 
gépjárművek elterjedésével az utánpótlási rendszer szerkezete a két 
világháború között további fejlődésen ment keresztül, de a fogatolt 
vonatalakulatok egészen a hadsereg-tagozatig az ellátási rendszer 
meghatározó elemei maradtak. 

A II. világháborút követő évtizedekben a haderőket – és azok had-
tápellátását – egyaránt gépesítették. A hadtápellátás eszköze – a 
vasút mellett – ekkortól a tehergépkocsi lett, kiegészülve a 
légiszállítás és ellátás adta korszerű lehetőségekkel.  
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