
Szociális, jóléti beruházásainkról 

B a l o g h I 1n r e őrnagy 

Szerte az országban számos helyen emclked!1ek új épülete!:, amel;;.·c:·k 
izlésa';'o formáikkal, esztétikus mesjclenér,ei.kkel harmóniku3an kapcsolód
nak bele 2. vá~·osok, falvak, mer~szokott képébe. Jóleső érzés ezeket az ér;ü
leteket nézve sZf~mon. tartani azokat az épületeket, amelyek a Me1.gyar 
Népl1adserei szociéiíis és kultúrális igényeinek kielégitése céljából épül
tek var.;y épühek. 

A.zi sz2relnénk, ha minél nagyobb számban épülnének ezek a létesit
mények, ho;;y minden helyőrségben ku1túrált módon élhessenek, doi~oz
has~;:0.:1~~~: (· 0

; pihenhes~e,:.r::k n2p}1.acls2regünk tiszti2i, k2..tonái, pdg'iri alkal
mazottj.ai és csak:djaik. 

I\11:int ismeretes, szociális, jóléti jellegű építmények igen kevés szám
ban maradta!: meg a néphadsereg kezelésében és tulajdonában, amelyek 

'még, ~ felszabadulás előtt épültek. Ami megvan, azok is öregek, javíi.6.sra, 
felújításra szorulnak. Ezeket a meglevő épületeket az EJhelyezési Fel
ügyelőségek tervszerűen, üteme.sen korszerűsítik, néha igen r:i_agy költ
séggel, mint a bauxitcementtel készült épü10te!rnél, ahol gyakran a te
herhcccló s~erkezet('ke~, é;:i födémeket is ki kell cseJ_'élni .. 

A felmerült és hosszú évek óta fennálló jgények kielégítése új léte
sítmények épitése útján, a távlatokat is figyelembe véve, a legkorszerűbb 
megoldás. Érzelmi szempontokból is mindenki újat akar építeni, az em
berek szeretik az újat. a szépet, új lakásokba szeretnek költözni, elhagyva 
az elavultat, kényelmetlent. Ugyanúgy szeretik, ha a helyőrségben új 
szálló, klub vagy üzlet épül. Az új épületek iránti kereslet országos S'.dn
ten messze felülmúlja a lehetőségeket. 1gy van ez a néphadsereg vonat
kozásában is. 

A jogos igények mielőbbi kielégítése érdekében elsősorban ott kell 
építeni, ahol legnagyobb fokű a hiány, a lemaradás. 

Az új létesítmények megvalósítását központosan irányítja az Elhe
lyezési és Beruházási Csoportfőnökség. A központi irányítás feltétlenül 
szükséges a tervszerű fejlesztés, egységes elvek, normatívák betartása ér
dekében. Célszerű és szükséges a központi irányítás elvi szempontból is 
mindaddig, amíg a lehetőségek szűkösek, anyagi eszközeink korlátozottak 
ezen a téren, mert csak fgy biztosítható, hogy nem keletkeznek arányta
lanságok és nem forgácsolódnak szét anyagi erőforrásaink. 
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A rendelkezésünkre bocsátott beruházási hitelek a beérkező építési 
igényeket egyelőre még nem képesek fedezni, bár ezek az összegek je• 
lenleg jóval nagyobbak, mint amelyekkel korábban rendelkeztünk. 

A beruházási hitelekből elsősorban azok az alaptevékenységi igények 
kerülnek kielégítésre, amelyek a csapatok állandó harckészültségi szinten 
tartásához feltétlenül szükségesek. Ezen belül is elsősorban a személyi á]. 

lomány és a harci technika elhelyezésére szolgáló épületek, különböző 
szintű vezetési pontok, kiképzési és oktatási bázisok, központi tárintézetek 
fejlesztésével kapcsolatos építkezések az elsődlegesek, valamint ezen ob
jektumokhoz csatlakozó és kiszolgáló közművek (vízellátás, csatornázás, 
villamosenergia ellátás, központi fűtés kiépítése és az úthálózatok kor
szerűsítése). 

:rviásodsorban következik a lakásberuházások csoportja, amelynek cél
ja, hogy a hivatásos állomány és azok családjai minden helyőrségben tel
jes mértékben kedvező lakáskörülmények közé kerüljenek. 

A szociális, jóléti, kultúrális jellegű beruházások sorrendben tehát 
csak az előbbi kettő után következhetnek, de ez a sorrend természetesen 
csak a rendelkezésre álló beruházási hitelek elosztása szempontjából ér
vényes, nem pedig fontosságuk és jelentőségük szerint. 

A szociális, jóléti beruházásaink közé soroljuk az üdülők, nyaralóte
lepek. helyőrségi klubok, szállók, és üzletek építését, illetve azok bővítését 
és fejlesztését. 

Telepítés szempontjából ezen építmények helyének kiválasztásakor 
ügyelni kell arra, hogy szervesen kapcsolódjon ahhoz az alapegységhez, 
(laktanya, honvédségi lakótelep), amelynek igényeit hivatott kielégíteni, 
de ne zavarja a laktanyában folyó napi életet és a kiképzéssel összefüggő 
tevékenységet. 

A kialakult gyakorlat szerint általában az üzleteket, klubokat a lakó
telepen, míg a nőtlenszállókat a laktanyák mellett célszerű telepíteni 
Ez üzemeltetési szempontból is előnyös, mert ezen létesítmények elhelye
zési szempontból az alaplétesítményhez vannak utalva és onnan kapják 
az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges anyagokat. 

Gazdaságossági szempontból is törekedni kell arra, hogy a kijelölt te
lepítési hely építkezésre alkalmas legyen, közmű hálózattal rendelkezzen, 
ugyanakkor jól és könnyen megközelíthető legyen a hivatásos állomány és 
azok családjai számára. 

A kis helyőrségekben ezek a szempontok könnyen érvényesíthetők, de 
a nagyobb városokban, ahol több laktanya és honvédségi lakótelep van, 
csak igen komoly mérlegelés és egymásnak ellentmondó érdekek egyez
tetése után állapítható meg az építmény helye. Míg a laktanyák egyes 
építményejnek kialakításakor elsősorban a célszerűséget, a szabályz3tok
ban rögzített katonai életmódot tekintjük meghatározónak, addig a ]~ul
túrális. jóléti létesítményeknél már előtérbe lép a szép formára való tö
rekvés, az esztétikai hatás igénye, amikor az anyagi jellegű igények ki
elégítésén kívül az építöművé"zet eszközeivel érzelmi hatásokat, szellemi 
ki.elégültséget, gyönyörködtetést is kívánunk elérni. Ezért ezeknek az épít
ményeknek szervesen bele kell illeszkedni a perspektivikus városképbe, 
figyelembe kell venni az építési hatóságok előírásait és kikötéseit is. 
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A telepítés, helykijelölés után kezdődik a műszaki-kiviteli tervdoku
mentáció készítése, majd annak elkészülte után a hatósági engedélyezési 
eljárás lefolytatása következik. Ennek megtörténte után kezdődhet az épít
kezés, amely eredményeképpen megvalósul az új létesítmény. 

A fentebb elviekben vázolt témához példaképpen ismertetni kívánom 
az Elhelyezési Szolgálat beruházásában elkészített új szállót és ruhá,ati 
boltot, illetve annak főbb építési adatait. 

Miskolcon, az ország második legnagyobb városában elkészült a Ma
gyar Néphadsereg kilencedik új, modern tiszti szállója az egyenruházati 
bolttal együtt. 

Az új épület üzembehelyezésével számottevően javulnak a helyőrség
ben az elhelyezési viszonyok és ezzel együtt a személyi állomány életfel
tételei is. 

Az épület fekvése a városon belül igen kedvező, a kettős feladat ki
elégítése igen jól sikerült. 

A csendes Eperjesi utcában levő 80 fős nőtlenszálló közel van a vá
rosközponthoz, honvédségi szervek hivatalaihoz, a ruházati bolti rész pe
dig szervesen kapcsolódik a Szeles utcai honvédségi lakótelephez és így 
könnyen megközelíthető. 

A földszint + 2 emeletes, lapostetős szálló épületet a Miskolci Tervező 
Vállalat tervei alapján a Borsod megyei Allami Építőipari Vállalat épí
tette, előregyártott UNIV AZ elemekből, kilenc hónap alatt. 

Az épűletbe érkezőt hangulatos előtető fogadja. Az előcsarnokból 

nyílik a portásfülke és a nagytársalgó, TV-szoba, valamint a kétszobás 
gondnoki lakás. 

Az I. és II. emeletre felvezető lépcsők mellett tágas közlekedő-tár
salgó tér van kialakítva, ebből induló folyosókról nyílnak a szálló kétágyas 
szobái. Minden szobában kis előtér van benne kétrészes, fogasos, polcos 
beépített szekrény és mosdó, hideg-melegvíz ellátással. 

A szobák fűtése gázkonvektorral történik, a világítást ízléses csillárok 
és falikarok biztosítják. 

Két folyosó között helyezkednek el a közös mellékhelyiségek (W. C., 
zuhanyozók, vasalóhelyiségek, melegítő-konyha, élelmiszerkamrával). 

A két emeleti szint elrendezése azonos, emeletenként 20-20 db két
ágyas szobával. 

A földszinten a szálló helyiségeitől teljesen elhatárolva helyezkedik 
el az egyenruházati bolt. Tágas eladótere az Eperjesi utca felől közelít
hető meg a szálló főbejárata mellett. A raktárak feltöltése az udvar felőli 
részról történik. 

A szobák, a társalgó, egyenruházati bolt és irodák padlói PVC bur
kolatúak, falai színes meszelésűek. 

A szálló és üzletportál alumíniumbetétes termoplán űvegezésű ajtók
kal, ablakokkal készült. A kűlső homlokzaton az ablakok közötti pillérek 
fekete üveggel vannak burkolva, míg a többi rész törtfehér kőporo5 dör
zsöléssel van ellátva. 

Az épűlet térfogata 5046,7 m 3, a teljes építkezési költség 5 377 000,-
Ft volt. 

Egy m2-re eső költség 1065,- Ft. 
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Egy szállodai ágyra eső költség 67 212,- Ft-ot tesz ki. 

A beruházás megvalósításának átfutási ideje 3 év volt, amely az aláb-
biak szerint oszlik meg: 

3 hónap helykijelölés, területfelhasználási engedély megszerzése; 
16 hónap tervdokumentáció készítés '2s jóváhagyás; 
8 hónap engedélyeztetés, építés előkészítés; 
9 hónap tényleges építés. 

Jelenleg még további három helyőrségben folyik szálló építkezés, 
kettő helyen pedig a közeljövőben indul be a kivitelezés. 

Az Elhelyezési és Beruházási Csoportfőnökség a lehetőségekhez mér
ten igyekszik bővíteni és fejleszteni tevékenységét a néphadsereg beru
házási igényeinek kielégítése érdekében, de az országos építőipari kapaci
táshiány miatt tevékenysége nem képes fedezni a szükségleteket. Ezért 
szükségessé vált a csapatépítkezések tevékenységi körét bővíteni, amely 
során az egyszerűbb szerkezetű építményeket, kisebb átalkításokat a 
csapatok saját erejükből végeznek el, az Elhelyezési Felügyelőségek által 
rendelkezésre bocsátott anyagokkal. Az így felszabaduló beruházási eszkö
zöket pedig a csoportfőnökség a nagy beruházásokra tudja fordítani, 
meggyorsítva ezzel az építési igények kielégítését . 
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