
Biz.ottság által biztosítandó. Az erre vonatkozó inté2<kedések 
megtétele a H. M. A.fcsf. 3/a. osztály feladata_ Az épületkezelf5-; 
nek csupán_ a ·.felmerülő szükségletet kell a kerületi. hadbiztos� 
sághoz qej�lent�ni, a szóbanforgó ingatlanterület adatainak 
megjelölése rp.ellett. 

. 8. Az ingatlanok használhatóságának folyamatos' fenn� 
tartásán felül - honvédségi munkaerő felhasználásával - rriég 
.annak csinosítására is nagy súlyt kell helyezni, mint fásítás, 
virágágyak létesítése, stb. 

Hassa át az épületkezelőt ennek a ·nehéz szolgálatnak á 
.szeretete..Ez - párosulva az előbbiekben vázoltakkal ,.e_ képessé 
fogja tenni szolgálatának ellátására, mellyel kielégíti a ·követel� 
ményeket, kivívja bajtársainak megbecsülését, szolgálja néphad-
seregünk ezirányú fejlődését. · 

Nagy vonalak6an ezek lennének az épületkezelő szolgálat
általános feladatai a hivatkozott szabályzat kiegészítéseként. 

· Legközelebb kitérünk konkrét feladatok, - mint 'kisajá
títási eljárás,. közületi ingatlanok használatba vagy tulajdonba
·vétele, lakások biztosítása, a lakáskódexnek a honv_édséget érintő
részeinek ismertetése stb., tehát az elhelyezési szolgálati problé-:
mák alaposabb megvilágítására.

. Afcsf. 3/a. ·oszt. 

A pótlovakkal követendő eljárás 
-

Pótl(mak nevezzük a "lóvásárló bizottságok által magá,. 
11os_okfól vásárolt, vagy_ a honv. csikótelép állományából felava: 
iott és az alakülathoz beosztott 4-8 éves lovakat. .Fejlődő hon-. 
-yédségünk _mind nagyobb számbán rendelkezik ilyen, katonai
kiképzésben llovaglás, hajtás, málházás} még nem részesült
pó.tlbvakkal, amelyek· milliós értéket képviselnek, ezért a velük
"követendő bánásmódot és egyéb eljárasokat minden lóval fog-
lalkozó honvéd egyénnek famernie kell.

-

-A beérkéző pótlovakat bizottságilag kel_l átvenni. . A bi
.zottság a parancsnok, állatorvos és áltománykezelőből áll.
Ahol állatorvos nincs, ott .a patkolószaki tiszthelyettes a bizotr
-ság tagja. Az átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, a,mely
.tartalmazza a lovak erő, ......". egészségi állapotát, patkolását.
.Ennek 1 példányát az átadónak kell visszaküldeni.

Az átvétel megtörténte után a pótlovakat el kell különí
teni, az elkülönítő istállóban, ha ilyen nem v_olna, akkor a hasz-
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nálati istállóban, wgy, hogy a pótiovakat a többi lótól 2 üres 
:állás válassza el. Az elkülöp-ílés 21 napig tart. Ezalatt- az idő 
alatt kell az állatorvosnak, -az előírt diagnosztikai eljárásokat 
(takonykór, tenyészbénaság kimutatására) elvégezni. Ai elkülö
nített pótlovakhoz állandó lóáp·otókat kell -vezényelni, akLk 
ismerjék meg a lovak természetét (rugós, harapós stb.). A rossz
indulatuakat a faroktőnél jól láthatóan s~ihes szalagg~ll jelöl
jék meg. ·-Szo.ktassák a lovakat a lábak gyakori felemelésével, á 
pata ütögetésével a patkoláshoz. ügyeljünk a hugyfogó óvatos 
használatára, mert a· pótlónak ez szokatlan s könnyen megijed 
tőle. A farok és sörény előírásszerű röyidítését és alakítását a 
f6gatos tiszthelyettes végezze el. A patkolósza·ki tíszthelyettes 
vizsgálja át a patkolást és ahol szükséges, újítsa azt meg: puha 
talajú helyőrségekben a pótlókiképzés alatt a pótlovak hátulsó 
lábait patkó nélkül lehet hagyni, de gondosan és gyakran kell 
azokat körmölni. A pótlovak részére az elkülönítés · alatt külön 
ápoló-eszközök, itatóvedrek_ álljanak rendelkezésre. Az elkülö
nítés tartama alatt meg lehet kezdeni a kiképzést is, külön 
csoportban, vagy a kfil"etlovakkal együtt, de ez utóbbi esetben 
,;1 pótlovak az oszlop végén meneteljenek. Kerüljük a durva, 
goromba, erősza.kos bánásmódot, mert ennek eredménye a rossz
indulatú, ellenszegülő, hasznavehetetlen ló: Ezen id5 alatt 
hámos pótlovat keretlóval összefogni tilos. Ha a pótlovak az 
elkülönítés időtartama alatt kiképzésben nem részesülnek, napí 
9. órás megjártatásukról gondoskodjunk. Különös gondot kell 
fordítani a kiképzés első napjaiban a nyergelés, szerszámozás 
gondos ellenőrzésére, helyes felillesztésére. Ezt munka közben 
is többször vizsgáljuk át és javítsuk ki a hibákat. 

Az elkülönítés után a pótlovakhoz mindig ugyanazt a 
honvédet osszuk be lovasnak, hajtónak; lóápoiónak, mert csak 
így biitosíthatjuk, hogy a pótlóból a célnak megfelelő, edzett, 
legalább l O éven át használható keretló lesz. 

Dr. Ásvány Ernő áo. ezredes .-
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