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INGATLANFENNTARTÁS 
AZ  ELHELYEZÉSI  TÁMOGATÁS  ALRENDSZERE 

Molnár János1 

A rendszerváltás jelentős változást hozott az elhelyezési támogatás 
területén a létszám-, és költségvetés gazdálkodási rendszerében. 

Az Országgyűlés 88/1995. (VII. 6.) számú határozata alapján a 
Magyar Honvédség hosszú távú átalakítása2 részeként 1998. év végéig 
jelentős létszámcsökkentést kellett végrehajtani. Az MH létszámcsökken-
tését nem követte arányos ingatlanállomány csökkenés. 

Míg az MH személyi állománya a vizsgált (1995-2005) 10 évben 
56%-al, az elhelyezési támogatás közvetlen biztosításában résztvevő (ál-
lománytáblában rendszeresített) létszám 80%-al, addig a HM vagyonke-
zelésben lévő ingatlanállomány csak 29%-al csökkent. 

                                                      
1 Molnár János ezredes, HM Infrastruktúrális Ügynökség (HM IÜ), vezérigazga-
tó ingatlangazdálkodási helyettese. 
2 1989-ben az elhelyezési szervezetek legfelsőbb szintű irányító szerve az MN 
Beruházási és Fenntartási Főnökség (MN BFF) még a honvédelmi miniszter alá-
rendeltségébe tartozott. 1992 évben a legfelsőbb szintű elhelyezési irányítását 
végző MH Építési és Elhelyezési Főnökség (MH ÉEF) a Honvédelmi Vezérkar 
közvetlen alárendeltségébe került.  

1995-ben az MH ÉEF megszűnt. A korábbi tevékenysége kettévált, a beruházási 
tevékenység szervezése, a beruházások lebonyolítása, valamint a lakásgazdálko-
dás felső szintű irányítása az újonnan megalakításra kerülő HM Infrastrukturális 
Főosztály (HM IF) hatásköre lett, míg a klasszikus elhelyezési támogatás meg-
szervezéséért és irányításáért az MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség 
(1997-től MH Logisztikai Főigazgatóság) alárendeltségében az MH Elhelyezési 
Csoportfőnökség a felelős. 

Az elhelyezés támogatás vezetői rendszerének újabb jelentős átalakítása 2000. 
évben került végrehajtásra. Az elhelyezés felsős szintű szakirányítás feladatainak 
szinte teljes vertikuma – kivétel a tábori elhelyezési támogatás irányítása, mely 
az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság, Katonai Elhelye-
zési Főnökségnél maradt – ismételten visszakerült a Honvédelmi Minisztérium, 
és az újonnan megalakított (HM háttérintézményként működő) HM Ingatlanke-
zelési Hivatal hatáskörébe.   
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A Magyar Állam tulajdonában, HM vagyonkezelésben és az MH 
használatában lévő ingatlanok biztosítása, mint az elhelyezési támoga-
tás egyik alrendszere egy új, a piacgazdasági folyamatokban lezajló 
eseményekkel harmonizáló (azonban a védelmi tárca sajátosságait el-
sődlegesen figyelembe vevő) HM és MH-n belüli új szabályozást igé-
nyelt. A megjelenő jogszabály3 lehetővé tette az ingatlanokkal történő ha-
tékonyabb gazdálkodást.  

Cikkemben szeretném bemutatni, hogy a változások hatására, ho-
gyan alakult át az ingatlankezelés rendszere, illetve miként illeszkedik 
ez a rendszer a támogatások rendszerébe. Ennek megfelelően tárgyalom 
a kiváltó okokat és a támogatás területeit azzal a céllal, hogy az olvasó 
meggyőződhessen annak a támogatási területnek a fontosságáról és meg-
ismerhessék tevékenységének és szervezésének elemeit.  

A bevezető gondolatokból érzékelhető, hogy a Honvédelmi tárcára 
ható, alapvetően gazdasági kényszer követelte ki, hogy az ingatlankezelé-
si feladatok egy részének – ingatlanfenntartás, és üzemeltetés – megva-
lósítsa, a Magyar Honvédségen belül elsőként, külső szolgáltató szerve-
zet bevonásával, HM utasításban4 rögzítettek alapján kerüljön végrehaj-
tása. 

A szakmai struktúra és működés változását előidéző okként nevez-
hető meg: 

• a Magyar Honvédséggel szemben támasztott társadalmi és politikai 
érdekek erősödése annak irányában, hogy a XXI. század küszöbén a 
katonai objektumokban is az elhelyezési körülmények, élet-, és 
munkafeltételek javuljanak; 

• a Magyar Honvédség csak azon feladatokat végezze, amely az alap-
rendeltetéséből adódik; 

• az elhelyezési tevékenységet folytató szervezetek kényszerű lét-
számcsökkentése; 

                                                      
3 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 
4 72/1997. (HK 25.), 2/1998 (HK 1.) HM utasítások. 
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• a létszámcsökkentésből eredő kezelői, karbantartói, technikai szak-
emberhiány (mely az üzemeltetés biztonságát is veszélyeztette egyes 
katonai szervezeteknél); 

• a biztosított költésvetés elmaradás a műszakilag indokolt szükségle-
tekhez képest; 

• a Magyar Honvédségen belüli elhelyezési szakember utánpótlás 
megszűnése; 

• az elhelyezési körülmények biztosítását végző berendezések, rend-
szerek bonyolultságának növekedése; 

• a NATO-hoz való csatlakozás infrastrukturális követelményeinek 
való megfelelés igénye. 

Az ingatlanfenntartást ma úgy értelmezhetjük, mint az elhelyezési 
támogatás fontos területét, amely magában foglalja a honvédelmi felada-
tok ellátáshoz szükséges ingatlanállomány, (úgy a személyi állomány 
életkörülményeinek biztosításához szükséges, mint a technikai felszere-
lések, és a harc megvívásához szükséges anyagok tárolásához szükséges 
épületeknek) az azokban lévő gépészeti berendezések, és az elhelyezési 
szakanyagok állagmegóvásának, valamint optimális, rendeltetésszerű 
használatának a biztosítását.  

Az ingatlanfenntartás fő tevékenységi területei 

 

 

 

 
 

A honvédelmi objektumok fenntartásával és az ingatlanok üzemel-
tetésével kapcsolatos egyes tevékenységeket a honvédelmi tárca, mint 
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 INGATLANFENNTARTÁS 

INGATLAN 
KARBANTARTÁS 

INGATLAN 
ÜZEMELTETÉS 

KÖRNYEZET-
VÉDELEM 

TÁBORI ÉS BÉKE 
ELHELYEZÉSI 
TÁMOGATÁS  



 146 

nuár 01.-től a kijelölt katonai objektumok körére (az objektumok meg-
közelítőleg 100%-ára) kiterjedően vállalkozói szerződés keretén belül 
kerül végrehajtásra. Az üzemeltetési tevékenységet – pályáztatás eredmé-
nyeként – a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. látja el 
területi régiókra osztottan, alvállalkozók közreműködésével. Az Ország-
gyűlés Honvédelmi Bizottsága felhatalmazása alapján 2002. január 1-én 
új, határozatlan idejű szolgáltatási szerződés lépett hatályba. A szerző-
dés pontosan meghatározott feltételek teljesítése melletti átalánydíjas 
szerződés keretén belüli feladat ellátást takar.  

A honvédelmi objektumok fenntartását, üzemeltetését a közbeszer-
zési eljárás eredményeként kiválasztott HM Elektronikai Logisztikai és 
Vagyonkezelő Zrt. (alvállalkozói szerződések keretén belül, az országot 
több régióra felosztva) jelenleg a 21520/01/44/10-01-03 HA számú Szol-
gáltatási Szerződés alapján végzi. 

2007. július 1-től az Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) intéz-
ménye is a Szolgáltatási Szerződés hatálya alá került. 

A HM vagyonkezelésben lévő ingatlanok külső vállalkozóval törté-
nő működtetésével összefüggő, az elhelyezési tevékenység végrehajtásá-
ban résztvevők feladatait együttes intézkedés5 határozza meg. 

Ingatlankarbantartás 

Az ingatlankarbantartási tevékenység (ingatlanfenntartás) kereté-
ben a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és a honvédelmi 
szervezetek használatában lévő ingatlanok épületeinek, építményeinek, 
épületgépészeti berendezéseinek folyamatos, tervszerű karbantartását, a 
váratlan meghibásodások, üzemzavarok gyors, szakszerű elhárításának 
feladatait foglalja magában. 

A fenntartási tevékenység négy csoportba osztható – rendkívüli 
meghibásodás megszűntetése: hibaelhárítás, karbantartás – kisjavítás, 
tervszerű megelőző karbantartás, szerviz – és egyéb megrendelt műszaki 
szolgáltatási feladatok végrehajtása: egyéb szolgáltatás, és egyedi meg-
rendelésre, vagy értékhatár felett végzett fenntartási feladatok megvalósí-
tása felújítás jellegű feladatok. 

                                                      
5 A HM Ingatlankezelési Hivatal Főigazgatójának és az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokának 22/2002 együttes intézkedés. 
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Ingatlankarbantartás fő tevékenységi területei 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hibaelhárítás 

A fenntartási feladatok megítélése szempontjából rendkívüli meg-
hibásodásnak kell tekinteni és a hibaelhárítás keretében kell megszün-
tetni: 

• a közművezetékek és a kapcsolódó műtárgyak (villany, víz- csa-
torna, gáz, távfűtés, melegvízellátás) olyan meghibásodását, 
amely következtében a hálózatra kapcsolt létesítmények, berende-
zések, nem üzemeltethetők; 

• az elhelyezési szakanyagok körébe tartozó berendezések és felsze-
relések működésképtelenségét (pl.: kazántag repedés, égő leállás, 
hűtőkompresszor meghibásodás), amelynek következtében az 
üzemeltetés megszűnik, illetve csak jelentős korlátozással bizto-
sítható; 

• az épületek egyes szerkezeteinek (pl.: nyílászárók), az építmé-
nyeknek (pl.: derítő, víztároló) olyan hibáit, melyek a rendeltetés-
szerű használatot nem teszik lehetővé. 
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Karbantartás 
(javítás, tervszerű megelőző karbantartás, szerviz) 

A karbantartás célja a használhatóság, üzemképesség állandó 
fenntartása, melynek keretében gondoskodni kell a HM vagyonkezelé-
sébe tartozó épületek, építmények, gépek, berendezések állagának meg-
óvásáról. A karbantartás keretében végezhető főbb tevékenységeket a 
szolgáltatási szerződésben jóváhagyott – az objektumokra egyenként 
meghatározott karbantartás, éves fenntartási keret figyelembevételével 
összeállításra kerülő ellátási tervnek kell tartalmaznia. Az éves karbantar-
tási tervet az objektumok ellátási terv részeként hagyja jóvá az adott in-
gatlant használó szervezet parancsnoka (vezetője), továbbiakban: 
HSZP. 

A szolgáltató közreműködésével, az EFE által készített, a HSZP ál-
tal jóváhagyott objektum ellátási terv alapján – melynek része az éves 
karbantartási terv – hajtja végre szolgáltató a karbantartási feladatokat. 

A szolgáltató a karbantartási, javítási feladatok végrehajtására az ob-
jektum fenntartási tervben a HM Infrastruktúrális Ügynökség (IÜ) által 
a vállalási átalányárban előzetesen elfogadott pénzösszeget használhatja 
fel. 

A Központi Szerviz hatáskörébe tartozó berendezések, felszerelések, 
gépek rendszeresített, tipizált és jelentős részben központi készletezésbe 
vont elhelyezési szakanyagok, amelyek javítását központi készletből tör-
ténő cserével kell megvalósítani. Ha a szervízelési tevékenység – rend-
szeresített szakanyag esetében – a berendezés teljes cseréjét teszi szüksé-
gessé, a cserekészlet biztosításáról központi készletből kell gondoskodni.  

A karbantartási, javítási, hibaelhárítási tevékenység végzéséhez a 
szolgáltató térítésmentesen használatba adja az elhelyezési szolgálatok 
készletében lévő munkagépeket, műszereket, kisgépeket, szerszámokat. 

Egyéb szolgáltatás 

Az egyéb megrendelt műszaki szolgáltatások körében kell végrehaj-
tani a műszaki felülvizsgálatokat, szolgáltatási szerződések szakfelül-
vizsgálatát, a veszélyes szerkezetek és berendezések felülvizsgálatát, fe-
lügyeletét, a környezetvédelmi feladatok végrehajtását, illetve a fenn-
tartási tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárásokat. 
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A műszaki felülvizsgálatok keretében kell elvégezni: 

• a fűtési idényre való felkészülés érdekében a központi és egyedi 
hőellátó rendszerek és berendezések állapotának üzem közbeni 
felmérését, az elvégzendő feladatok szakszerű meghatározását; 

• a nyári idényre való felkészülés keretében – a zavartalan vízellá-
tás, illetve kifogástalan hűtőberendezés használat érdekében – a 
vízellátó berendezések (kutak, nyomásfokozó berendezések, víz-
tárolók, vízkezelő berendezések, stb.), ivóvízellátó- és szennyvíz-
elvezető hálózatok, hűtőberendezések felülvizsgálatát, a szüksé-
ges hibamegelőző karbahelyezési feladatok meghatározását; 

• a téli idényre való felkészülés keretében – a fagyveszély elhárítá-
sának érdekében – a külső víz- és szennyvízhálózatok és szerelvé-
nyeinek fagyvédelmét (leürítés, hőszigetelés, temperáló fűtés, 
stb.), szabadtéri víztárolók, úszómedencék, szennyvíztisztító mű-
tárgyak téliesítési feladatainak meghatározását. 

A veszélyes épület szerkezetek (bauxitbeton, SRK tetőszerkezetek, 
faszerkezetek, antennatornyok, stb.) időszakos felülvizsgálata keretén 
belül kell végrehajtani: 

• bauxitbeton szerkezetű épületek, építmények nyilvántartása, idő-
szakos szakértői felülvizsgálatának kezdeményezését; 

• SRK tetőszerkezetek nyilvántartását, időszakos szakértői felül-
vizsgálatának kezdeményezését, évente a korrózióvédelem haté-
konyságának, a csavarkötések állékonyságának ellenőrzését szem-
revételezésével; 

• fa épületszerkezetek rendszeres, évente legalább egy alkalommal 
történő szemrevételezéses felülvizsgálatát, tartószerkezetek meg-
hibásodása, vagy annak gyanúja esetén faszakértői felülvizsgálat 
kezdeményezését, tűzvédelmi, illetve gombásodást megelőző fe-
lületkezelések szükségességnek meghatározását; 

• antennatornyok időszakos felülvizsgálatának kezdeményezését, a 
korrózióvédelmi feladatok meghatározását, a biztonsági megvilá-
gítás működésének ellenőrzését. 
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A veszélyes berendezések (villamos berendezések érintésvédelme, 
villámvédelem, hideg-, illetve fűtött közegű nyomástartó edények, beren-
dezések, hálózatok, emelő-berendezések, tűz- és robbanás veszélyes be-
rendezések, gáz-, tüzelő- és fűtőolaj-tartályok, ezek szerelvényei, stb.) 
rendszeres és időszakos felülvizsgálata (illetve intézkedés azok szakvál-
lalattal történő végrehajtására), folyamatos felügyelete során elvégzendő 
feladatok: 

• villamos berendezések érintésvédelmi ellenőrzése létesítéskor, 
bővítéskor, átalakításkor, javításkor és rendellenesség esetén, va-
lamint időszakonként szerelői ellenőrzés, időszakos és szabvá-
nyossági vizsgálat jegyzőkönyvezése; 

• villámvédelmi ellenőrzés és mérés elvégzése létesítéskor, bővítés-
kor, átalakításkor, javításkor és villámcsapás után, illetve idősza-
kosan a tűzveszélyességi osztályba sorolás függvényében; 

• villamos fogyasztó berendezések, időszakos felülvizsgálata, érin-
tés- és villámvédelmi mérése, jegyzőkönyv készíttetése („A-B” 
„C” és „D-E” tűzveszélyességi osztályba sorolt épületek, építmé-
nyekre meghatározott ciklusidőkben); 

• nyomástartó edények (légüstök, hidrofortartályok, kazánok, fűtött 
nyomástartó edények, zárt tágulási tartályok, gőz- és forróvíz há-
lózatok, berendezések és felszerelések, szerelvények) folyamatos 
felügyeletének biztosítása, időszakos hatósági ellenőrzésének, fe-
lülvizsgálatának elvégeztetése létesítéskor, átalakításkor, javítás-
kor és az előírt ciklusidőben (kazánbiztosi szemlejegyzőkönyv); 

• emelőgépek, személy- és teherfelvonók folyamatos felügyele-
tének biztosítása, időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése, va-
lamint átalakításkor, felújításkor, egyéb szerkezeti vizsgálat, kö-
zép- és nagyjavítás esedékességekor szakértői vizsgálat elvégezte-
tése EMI szakértő igénybevételével; 

• tűz- és robbanásveszélyes hálózatok, tároló tartályok és berende-
zések, felszerelések (tüzelő-, fűtőolaj, pakura, üzemanyag, PB, és 
földgáz energiahordozók) felügyeletének ellátása, időszakos szak-
felülvizsgálat végrehajtására szükséges intézkedések megtétele, 
tároló tartályok telepítési, illetve fennmaradási engedélyének be-
szerzése, tartályok tisztítása, nyomáspróba végrehajtása, gáz-
nyomáspróbák, szivárgásvizsgálatok, biztonsági vízzárak karban-
tartása, ellenőrzése, biztonsági berendezések ellenőrzése, eseten-
kénti próbája.  
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Felújítás jellegű feladatok 
(Laktanya Rekonstrukciós Program) 

Az Országgyűlés a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításáról 
szóló 61/2000. (VI.21.) sz. határozatában úgy rendelkezett, hogy az át-
alakításban többek között ki kell terjednie a személyi állomány élet- és 
munkakörülményeire is úgy, hogy az élet- és munkakörülmények az át-
alakítási időszak végére közelítsék a NATO országok átlagát. 

A fenti cél végrehajtása, az elhelyezési körülményeknek a kor szín-
vonalára emelése érdekében a Kormány határozatot6 adott ki a Magyar 
Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat kon-
cepciójához kapcsolódó laktanya-rekonstrukciós feladatok, valamint a la-
kás- és szállóvásárlási, illetve építési program indításáról.  

Az előzőekben foglaltak végrehajtása érdekében 2001. évben össze-
állításra került a Laktanya Rekonstrukciós Program (a továbbiakban: 
LRP), egyúttal kiadásra került az 57/2001. (HK 14.) HM utasítás a Ma-
gyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat 
koncepciójához kapcsolódó laktanyarekonstrukciós feladatok, valamint a 
lakás- és szállóvásárlási, illetve építési program végrehajtásáról, mely 
többek között az LRP megvalósításának részletes szabályait tartalmazza. 

Az LRP végrehajtása 2001. évtől kezdődően folyamatosan történik, 
melynek következtében az élet-, és munkakörülmények jelentős mérték-
ben növekedtek az érintett laktanyákban. Természetesen az Országgyűlés 
által kitűzött cél eléréséig a program végrehajtását folytatni szükséges, 
melynek megvalósítása a kormányzati megszorítások, fedezetelvonások, 
valamint a tervezett hitelfelvétel elmaradása következtében (ebből kifo-
lyólag a 2056/2001. (IV. 2.) Korm. határozat módosításra került) az ere-
detileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe.  

                                                      
6 2056/2001. (IV.2.) Korm. Határozat. 
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Ingatlan üzemeltetés 

Az ingatlanüzemeltetés fő tevékenységi területei 

 

 

 

 

 

 

Az üzemeltetési tevékenység – a katonai ingatlanok, lakóépületek 
rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében – az objektumok és 
létesítményeinek, épületgépészeti berendezéseinek és rendszereinek (ka-
zánok, fűtési rendszerek, melegvíz termelő berendezések, hűtő-, fűtő-, 
klíma- és légtechnikai berendezések, konyha- és más technológiai beren-
dezések, elektromos hálózatok, gépek és készülékek, kerítés-, tér-, épület- 
és helyiség-világítási rendszerek, őrzésvédelmi berendezések, víztermelő, 
tisztító-, kezelő-, tároló, és ellátó rendszerek, szennyvízelvezető és tisztító 
berendezések, rendszerek és azok műtárgyai, harc- és gépjárműmosók) 
szakszerű, takarékos és megbízható működtetése. 

Az üzemeltetés része a gondozás. Meghatározott körben az épületek 
takarítása, tisztántartása, a parkápolás, külső körlet és utak, járdák, tér-
burkolatok takarítása, hó- és jégmentesítése, épületek, építmények, lő- és 
gyakorlóterek rovar, és rágcsáló mentesítése. Ebben a tevékenységi kör-
ben kerül elszámolásra a katonai szervezetek saját hatáskörben végrehaj-
tott külső és belső körleteinek takarításához, tisztántartásához szükséges 
tisztító-, tisztogató anyagok, valamint egyéb segédanyagok beszerzése, 
tárolása és a felhasználó alegységek részére történő kiadása, elszámolása.  

Fűtés és melegvíz szolgáltatás 

A hőtermeléshez szükséges (fűtés, melegvízellátás, főzés, egyéb 
technológia) tüzelőanyagok és tüzelési segédanyagok beszerzése, tárolá-
sa és felhasználása, illetve a felhasználó alegységek részére történő kia-
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dása, utalványozására történő előkészítése és azok elszámolása a Szolgál-
tató feladata. 

Az épületek, építmények fűtését, melegvíz-szolgáltatását, a techno-
lógiai berendezések hőenergia ellátását biztosító kazánok, kazántelepek 
üzemeltetése, a biztonsági és szabályozó szerkezetek működtetése, a 
szakszerű és takarékos energiahordozó felhasználás biztosítás. A HKP ál-
tal meghatározott, az Ellátási tervben szereplő szolgáltatási szempontok 
biztosítása (helyiség hőmérséklet, hőhordozó mennyisége, szolgáltatási 
idő, stb.)  

Az épületekben, építményekben lévő melegvíz termelő berendezé-
sek, hőközpontok, elosztó és ellátó hálózatok (bojlerek, bojlerkazánok, 
hőcserélők, hőleadók, stb.) üzemeltetése.  

Ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelés 

Fúrt kutak, forrásfoglalások, víztárolók, hidroforberendezések, víz-
tornyok, hidroglóbuszok, vízellátó hálózatok, rendszerek, víztisztító- és 
kezelő berendezések (vas-, mangántalanítók, klórozók, stb.), és víztáro-
zók üzemeltetése, a külső és az épületekben lévő vízelosztó vezetékek, 
hálózatok üzembenntartása, fertőtlenítése, a közegészségügyi előírások 
maradéktalan teljesítésének biztosítása.  

A tűzivíz tárolók és – hálózatok, tűzcsapok, kerti locsolóvíz hálóza-
tok üzemképes állapotban tartása, fagyveszély elhárítás, az előírt ellenőr-
zések végrehajtása a Szolgáltató feladata.  

Az ivóvíz biztosítás végrehajtásának érdekében: 

• a kutak, forrásfoglalások és a víztároló medencék védőterületének 
fenntartása, ellenőrzése, szennyező források megszűntetése; 

• a vízhálózat műtárgyainak ellenőrzése, fedlapok helyretétele, zárt-
ságának biztosítása, szellőzőnyílások állapotának ellenőrzése, az 
aknákba kerülő felszíni és talajvizek eltávolítása; 

• nyomásfokozó berendezések üzemeltetése során a szivattyúk, 
kompresszorok működőképességének ellenőrzése, a légüstök tisz-
títása, vízállásmutató épségének ellenőrzése, légpárna ellenőrzése, 
szerelvények, elzárószerkezetek karbantartása, ellenőrzése, úszó- 
és nyomáskapcsolók, valamint egyéb automatika elemek helyes 
működésének ellenőrzése, szabályozása; 
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• ivóvíz fertőtlenítő valamint vas- és mangántalanító és egyéb víz-
kezelő berendezések kezelési utasításnak megfelelő működtetése, 
karbantartása, szabályozása, a vízkezelő anyagok biztosítása és 
utántöltése; 

• a kezelő helyiségek tisztántartása, csövek és tartályok szigetelése 
és korrózióvédelmének végrehajtása. 

A szennyvíz elvezető hálózatok, szennyvízkezelő, szennyvíztisztító- 
és átemelő berendezések, zsír-, olaj- és homokfogók, egyéb műtárgyak 
kezelése, tisztítása, üzemeltetése, ennek során a technológiai, kezelési 
utasításban meghatározott módon a munkavégzés megszervezése és vég-
rehajtása ugyancsak a Szolgáltató feladatai közé tartoznak.  

A szennyvíz kezelés zavarmentes végrehajtása érdekében: 

• a műtárgyak állagának rendszeres ellenőrzése, repedések, szigete-
lenlenségek kijavíttatása, fedlapok szükség szerinti pótlása, be- és 
kifolyónyílások, bukóélek, merülőlapok szennyeződés menetesí-
tése, uszadék eltávolítása, rohasztótérbe helyezése, szellőző nyílá-
sok dugulásának elhárítása, medencék időszakos tisztítására in-
tézkedés, a tolózárak, csappantyúk, zsilipek karbantartása, idősza-
kos korrózió védelme; 

• biológiai szennyvíztisztítók üzemeltetése során az adagolószifon 
üzemképességének biztosítása, csepegtető vályú, vagy forgóper-
metező tisztítása, egyenletes vízelosztás biztosítása, karbantartás, 
javítás, korrózió védelem, eltömődött csepegtetőtest (szűrő) idő-
szakos átforgatása, lazítása, átmosása, szükség esetén intézkedés 
cserére, szellőztetőnyílások tisztítása, a műtárgy állagának elle-
nőrzése, a szükséges építőmesteri, szakipari javítások elvégzése; 

• az eleven-iszapos tisztítóberendezések kezelése, karbantartása fo-
lyamán szivattyúk, villanymotorok csapágy melegedésének elle-
nőrzése, alapcsavarok utánhúzása, tömítetlenségek elhárítása, 
úszó- és nyomáskapcsolók, automatikák, önfelszívó tartályok 
üzemének ellenőrzése, hibák javítása, csövek, tartályok korrózió-
védelme; 

• az épületek belső szennyvízelvezető hálózatainál a nyelők (beren-
dezési tárgyak, padlóösszefolyók, bűzelzárók) működésének elle-
nőrzése, karbantartása, tisztítása, javítása, az alap- és lefolyóveze-
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tékek állapotának ellenőrzése, karbantartása, tömítetlenségek ki-
javítása, dugulások elhárítása, korrózióvédelem megvalósítása. 

A harc- és gépjármű mosók üzemben tartása, karbantartása, tisztítá-
sa, a szivattyúk és a recirkulációs rendszer folyamatos ellenőrzése, mű-
ködtetése a Szolgáltatási Szerződés keretén belül kerül végrehajtásra.  

Hűtő és légtechnika üzemeltetése 

Az érvényben lévő Szolgáltatási Szerződés alapján kerül végrehaj-
tásra: 

A légtechnikai berendezések (elszívó és befúvó, szellőztető, légfű-
tő, ködtelenítő, klímaberendezések, stb.) kezelése, üzemeltetése. 

A hűtőberendezések, hűtőkamrák üzembiztos kezelése, előírássze-
rű üzemeltetésének biztosítása. 

A konyha- és más technológiai berendezések, korábban az elhe-
lyezési szolgálat hatáskörébe tartozott emelőgépek és berendezések 
üzemképességének biztosítása, a szükséges energiaellátás az objektum 
működési rendjéhez igazodó biztosítása. 

Ezen belül: 

• a ködtelenítő berendezések, légcsatornák, az elszívó-, és befúvó 
szerkezetek ellenőrzése, kezelése, tisztántartása, beállítása, javítá-
sa, korrózióvédelme; 

• a nagykonyhai berendezések – elsősorban a főzőüstök – energia-
ellátásának biztosítása, a berendezéseket kiszolgáló hőtermelők 
(égők) karbantartása, szabályozása, javítása, cseréjének biztosítá-
sa; 

• a villamos energiával működő berendezési tárgyak kapcsolóinak, 
biztosító szerelvényeinek szabványos és biztonságos működteté-
sének ellenőrzése; 

• a víz- és csatornahálózat konyhai berendezéseinek fokozott felü-
gyelete, a homok-, zsír- és olajfogók rendszeres tisztítása; 

• a szükséges használati-melegvíz szolgáltatás folyamatos ellenőr-
zése, a berendezési tárgyak üzemeltetésének végrehajtása; 
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• gázfogadó állomások kezelése, berendezéseinek (nyomáscsökken-
tők, szűrők, gyors zárak, váltószelepek, lefuvatók), szerelvényei-
nek, műszereinek ellenőrzése, karbantartása (szakvállalat igény-
bevételével); 

• a PB tárolók, lefejtő berendezések a biztonsági követelmények 
szigorú betartásával történő üzemeltetése, az elgázosító, cseppfo-
gó, szűrő, nyomáscsökkentő, lefuvató szerelvények, műszerek el-
lenőrzése, karbantartása, korrózióvédelme, a tárolók kerítésének, 
oldalfalainak, védősáncának, tető- és padlószerkezetének, csapa-
dékvíz elvezetésének ellenőrzése, a szükséges karbantartások el-
végzése (szakvállalat igénybevételével); 

• olajtárolók, lefejtők, napitartályok, készenléti tartályok (lefejtő 
akna, szivattyú kezelőakna, szűrők, légzőcsövek, túltöltés gátlók, 
szintjelzők, szabályozók, a melegítő berendezések) üzemeltetése, 
ellenőrzése, karbantartása; 

• külső (gáz, illetve olajellátó) hálózatok ellenőrzése, dugulások el-
hárítása, csőtörés javítása, szivárgás, tömítetlenség megszűntetése. 

Elektromos berendezések üzemeltetése 

A Szolgáltatási Szerződés alapján vállalt feladatok: 

Elektromos energiaellátó hálózatok, kapcsoló- és biztosító beren-
dezések, kerítés, tér-, épület- és helyiség világítás, villamos hajtású gé-
pek, berendezések, motorok biztonságos üzemeltetése. 

Érintés- és villámvédelmi rendszerek ellenőrzése, a szakadások 
javítása, a biztonsági szakfelülvizsgálatok rendszeres – előírt időközök-
ben történő – végrehajtatása, a feltárt hibák megszűntetése, a biztonság-
technikai szempontok, előírások maradéktalan érvényesítése. 

Az elektromos ellátás zavartalan biztosítása érdekében végrehaj-
tandó feladatok: 

• villamos energiaellátás biztosítása érdekében a transzformátor ál-
lomás vagy berendezés kisfeszültségű főelosztóinak, kapcsolói-
nak, biztosító szerelvényeinek szabványos és biztonságos működ-
tetésének ellenőrzése; 
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• a kisfeszültség kapcsoló, főelosztó berendezésekben az elektro-
mos fogyasztásmérők kezelése, leolvasása, a fázisjavító konden-
zátorok, wattőrök üzemviteli karbantartása, a megszakítók, szaka-
szolók, olvadóbiztosítók, kapcsolók üzemeltetése, karbantartása, 
cseréje, a műszerek ellenőrzése; 

• kisfeszültségű elosztó hálózatok (külső szabadvezetékek és föld-
kábelek) ellenőrzése, rongálódásának megelőzése, karbantartása, 
javítása; 

• épületek és építmények belső villamos rendszereinek, karbantartá-
sa, javítása, biztosítékok és világító testek cseréje, kisfeszültségű 
kapcsolótáblák, szekrényes és tokozott berendezések üzemelteté-
se, karbantartása, javítása, villamos vezérléstechnikai készülékek 
és áramkörök ellenőrzése, karbantartása, javítása; 

• utak, terek, épületek megvilágításának funkcionális biztosítása, az 
alkonykapcsolók működtetése, igényeknek megfelelő áramtala-
nítás, izzók, lámpatestek, biztosítékok szükség szerinti pótlása; 

• a technika őrzésvédelmi berendezések, behatolás jelzők (nyitás és 
mozgásérzékelők) üzemeltetése, a szerviz feladatok ellenőrzése, 
meghibásodások kijavítására intézkedés.  

Egyéb szolgáltatások 

Az üzemeltetés része a kommunális szolgáltatás, melynek keretén 
belül a Szolgáltató kötelezettsége az objektumokban keletkezett hulladé-
kok összegyűjtése, elszállítása, a zárt tárolókban gyűjtött szennyvíz elő-
írásoknak megfelelő elszállítása és elhelyezése megfelelő legális tárolók-
ba, valamint a kéménysepretés. 

Ennek során: 

• a laktanyákban, katonai objektumokban, a lakótelepeken, szálló-
kon keletkezett kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása 
(vagy elszállíttatása), és hulladék lerakó helyeken történő elhelye-
zése, vagy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződés alapján 
történő elvégeztetése, a legális elhelyezés bizonylatolása; 

• az elhelyezési ellátás, a csapathatáskörű fenntartás, az üzemeltetés 
során keletkezett elhelyezési veszélyes hulladékok összegyűjtése, 
elszállítása, és igazolt módon legális veszélyes hulladéktárolóban 
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történő elhelyezése, az erről készült okmányok az HKP történő 
bemutatása; 

• a katonai objektumokban, illetve lakótelepeken lévő szennyvíz-
gyűjtő és tisztító műtárgyakból a keletkező szennyvíz iszap – a 
Szolgáltató saját hatáskörében, vagy szakvállalat megbízása útján 
történő – a rendszeres ellátása, a szennyvíz hatóságilag engedé-
lyezett ürítőpontokon történő elhelyezése; 

• a füstgáz elvezetését és kibocsátását biztosító szerkezetek (fekvő- 
és állókémények, gravitációs és gépi huzatfokozással működő 
füstgáz elvezetők) tisztítását, előírás szerinti időszakos felülvizs-
gálatát, az ennek során feltárt hiányosságok megszűntetését az 
üzemeltetés keretén belül kell végrehajtani a Szolgáltatónak. 

A gondozás meghatározott körben az épületek takarítása, tisztán-
tartása, a parkápolás, külső körlet és utak, járdák, térburkolatok takarí-
tása, hó- és jégmentesítése, lőszerraktárak és más – külön megjelölt – 
földterületek gyomtalanítása, épületek, építmények, lő- és gyakorlóterek 
rovar és rágcsáló mentesítése. Ebben a tevékenységei körben kerül el-
számolásra a katonai szervezetek saját hatáskörben végrehajtott külső és 
belső körleteinek takarításához, tisztántartásához szükséges tisztító-, tisz-
togató anyagok beszerzése, tárolása és a felhasználó alegységek részére 
történő kiadása.  

Az elhelyezési szakanyagraktárak átvétele kapcsán a Szolgáltató a 
Honvédelmi Szervezetek vagyonában maradó bútorok, berendezési tár-
gyak, szakanyagok és egyes kiegészítő anyagok bértárolását is biztosítja. 

A Szolgáltató végzi a Honvédelmi Szervezeteknél a raktárban 
(esetlegesen javításra a műhelyben leadott) ténylegesen meglévő (leltár 
alapján előtalált) bútorok, berendezési tárgyak és egyéb elhelyezési szak-
anyagok átvételét, bértárolását. 

A bértárolásra, megőrzésre átvett szakanyagokat a Szolgáltató szak-
szerűen, az érvényes MH utasításban7 meghatározottak alapján kezeli és 
tárolja, a hatályos jogszabályokban előírt kártérítési kötelezettséggel. 

                                                      
7 Jelenleg érvényben lévő az MN Egységes Tárolási Utasítás (Ált. 15.) 
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Környezetvédelem  

Elhelyezési feladatok a Nemzeti Környezetvédelmi Program tükrében 

A környezetpolitika feladata, hogy az érintett társadalmi és gazda-
sági partnerekkel együttműködésben megfogalmazza és kezdeményezze 
azokat az intézkedéseket, amelyek a kitűzött célok eléréséhez rövid, kö-
zép és hosszú távon szükségesek, koordinálja és ösztönözze a kapcsoló-
dó tevékenységeket, és a környezetállapot alakulásának tendenciáit kö-
vetve vizsgálja azok tervezett és tényleges hatásait. Ezen folyamat egyik 
fontos eleme a Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: 
NKP) elkészítése, amely kidolgozásának részletes előírásait a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rögzíti.  

Ez alapján 1997-2002. közötti időszakra elkészült a Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi Program I. ütemének megvalósítási terve, majd a II. 
ütem 2003-2008. közötti évekre szóló intézkedési tervei kerületek kidol-
gozásra.  

A NKP II. intézkedési tervei keretet biztosítanak az ágazatközi 
együttműködésnek és a területi fejlődés egyre növekvő jelentőségűvé vá-
lása mellett a hazai célkitűzése mellett az EU csatlakozás során a kör-
nyezeti feltételeihez való felzárkózás is kiemelt hangsúlyt kap. 

A HM tárca érintettségének bemutatása  
az NKP II. feladatrendszeréből 

A HM tárca együttműködőként és finanszírozóként az alábbi Te-
matikus Akcióprogramokban vállal feladat-végrehajtást: 

• Környezettudatosság Növelése Tematikus Akcióprogram (együtt-
működőként); 

• Környezetegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Tematikus Ak-
cióprogram (finanszírozóként); 

• Városi Környezetminőség Tematikus Akcióprogram (finanszíro-
zóként); 

• Biológiai Sokféleség és Tájvédelem Tematikus Akcióprogram 
(finanszírozóként); 
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• Vizeink Védelme és Fenntartható Használata Tematikus Akció-
program (nevesített finanszírozóként); 

• Hulladékgazdálkodási Tematikus Akcióprogram (nevesített finan-
szírozóként); 

• Éghajlatváltozás és Környezetbiztonság Tematikus Akcióprogram 
(együttműködőként).  

A Honvédelmi Minisztérium által kitűzött, az NKP II. végrehajtá-
sával kapcsolatos fő célok: 

• A Környezettudatosság a Honvédelmi Tematikus Alprogram 
(továbbiakban: HTAP) vonatkozásában: a katonai környezetvé-
delmi megbízottak felkészültségi szintjének emelése, a katonai te-
vékenységhez illeszkedő környezetvédelmi feladatok teljesítése il-
letve a parancsnoki feladatvégrehajtás közvetlen támogatása 
érdekében. 

• A Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági HTAP vonat-
kozásában: a HM vagyonkezelésű területeken biológiai allergén 
koncentráció csökkentése, parlagfű mentesítés. 

• A Városi környezetminőség HTAP vonatkozásában: a katonai 
használatú repülőtereken passzív zajvédelmi rendszerek tervezése, 
kivitelezése. 

• A Biológiai sokféleség és tájvédelem HTAP vonatkozásában: a 
katonai használatban lévő területeken (kiemelt figyelemmel a 
gyakorló-, és lőterekre), a védett és fokozottan védett, valamint a 
NATURA 2000 növény- és állatfajok élőhelyeik felmérése termé-
szetvédelmi kezelési tervek készítése. 

• Vizeink védelme és fenntartható használata HTAP vonatkozásá-
ban: a HM vagyonkezelésű területek környezeti állapotának fo-
lyamatos figyelemmel kísérése mellett a tartós környezetkároso-
dások megszűntetése a katonai objektumban kármegelőzési, 
illetve a szennyeződések detektálásának céljával kialakított moni-
toring rendszer működtetése, használaton kívüli vízilétesítmények 
eltömedékelése, a környezeti állapot romlásának megakadályozá-
sa, valamint a környezeti állapot nyomon követése érdekében. 
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• A Hulladékgazdálkodási HTAP vonatkozásában: hangsúlyozottá 
tenni a megelőzés elvének gyakorlatát, folytatva a hulladékok, ve-
szélyes hulladékok mennyiségének és környezeti kockázatának 
csökkentését, egyes hulladékfajták központosított gyűjtését a kivi-
telezésre tervezett mobil konténeres „hulladékudvar” elgondolás 
felhasználásával. Megkezdeni az országos rendszerhez illesztett 
az ágazati hulladék nyilvántartási, információs és adatszolgáltatási 
alrendszer kiépítését.  

• Az Éghajlatváltozási és Környezetbiztonsági HTAP vonatkozásá-
ban: biztosítani a szabályozott anyaggal működő eszközök sza-
bályszerű üzemeltetését, javítását, a szabályozott anyaggal végzett 
tevékenységek tárcaszintű ellenőrzését, a rendszerben lévő, szabá-
lyozott anyaggal működő eszközök, berendezések kivonási tervé-
nek elkészítését, a beszerzésre kerülő eszközök esetében a kör-
nyezetvédelmi szempontok érvényesítését. 

• Továbbá folytatni az ágazati szintű szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer kialakítását a Magyar Honvédség minden objektumá-
ban. 

Tábori elhelyezési támogatás 

A Magyar Honvédség parancsnokai és törzsei hadműveleti, harcá-
szati felkészítésében, a csapatok kiképzésében (elsődlegesen a harcki-
képzésen) elfoglalt helyük és szerepük miatt a különböző gyakorlatok 
mindig rendkívüli jelentőséggel bírtak és fontos jelentőségük lesz – most 
már szövetségi környezetben is – a magyar haderő alaprendeltetés sze-
rinti feladataira való felkészítésében. 

Ezért szükségszerű volt, hogy a NATO által elfogadott és alkalma-
zott egységes gyakorlattervezési, vezetési és értékelési elvek és eljárás-
módok alkotó módon kerüljenek alkalmazásra, a hazai felkészítési – és 
kiképzési rendszer alkalmazható, felhasználható elemeinek a Magyar 
Honvédségre jellemző pozitív sajátosságai megtartásával. 

Ezen elvek érvényesítése érdekében a honvédelmi miniszter 
71/1999. (HK. 24.) sz. utasítása életbe léptetett segédletként egy „Gya-
korlattervező útmutató”-t. 
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Az útmutató részletesen szabályozza a gyakorlat végrehajtása során 
jelentkező összes folyamatot, a gyakorlatok éves és rövidtávú koordiná-
lásának, betervezésének időszakától a befejezés időszakáig a költségve-
tés tervezés és elszámolás feladataival együtt.  

A nemzetközi gyakorlatok ezzel kapcsolatos kérdéseit a honvédelmi 
miniszter 83/1998. sz. utasítása szabályozza. 

A gyakorlatok sikeres végrehajtásának egyik fontos eleme – a for-
májától, típusától, kiterjedésétől, helyétől függetlenül – az elhelyezési 
feltételek megteremtése, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások biz-
tosítása, ezért elengedhetetlenül szükséges ezen feladatoknak a Tárca 
Védelmi Tervező Rendszernek (TVTR) meghatározott folyamatba il-
lesztése. 

A végrehajtásra kerülő gyakorlatok, illetve kiképzési foglalkozások 
szolgáltatás igényét a katonai szervezeteknek a HM HKF útján kell kér-
ni, aki egyetértő, vagy módosító javaslattal ellátva, aláírva megküldi a      
HM IÜ vezérigazgatójának. 

A gyakorlat elhelyezési biztosítása, mint a valós biztosítás eleme 

Az előkészítés feladatai: 

• A gyakorlat elhelyezési biztosítása, mint a valós biztosítás eleme 
nem kezelhető önálló elemként, szerves részét képezi a gyakorlat-
tervezés folyamatának. 

• A tényleges előkészítő munka, a Fő Tervezői Konferenciát to-
vábbiakban: FTK követően kezdődhet meg, itt kerül kidolgozásra 
a valós logisztikai támogatás kérdései. 

• A FKT döntésének ismeretében kell kidolgozni a valós biztosítás 
készenlétéig végrehajtandó feladatokat, illetve biztosítandó szol-
gáltatások és a gyakorlat ideje alatt a folyamatos üzemeltetés fe-
ladatait, illetve a biztosítandó szolgáltatások körét.  

A gyakorlat tervezés eseményei a típusától, méretétől, bonyolultsá-
gától s komplexitása függvényében változhatnak. 
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Tekintettel, hogy a már említett „Gyakorlattervező útmutató” rész-
letesen tartalmazza az elhelyezési feltételek biztosítása során végrehaj-
tandó szakfeladatokat, így a további részletezést nem kívánom bemutatni. 

Bízva abban, hogy az elhelyezési támogatás e fontos területének 
bemutatásával elértem célomat és sikerült érzékeltetnem, hogy ingatla-
naink megfelelő kezelése jelentős logisztikai feladatot képez, fejlesztése, 
és megvalósításának szervezése csak a piaci és a költségvetési szféra 
több szegmensének összehangolt tevékenysége együttműködésével való-
sítható meg. 


