A� épülethe�elési s�olgálatról
A honvédség elhe.lyezésf szükségleteinek kezelésére - úgy
a csapatoknM, mint egyéb szerveknél � az épületkezelőségek
hivatottak.
Az épületkezelői SZQlgálat az. I. fökű . gazdászat közigaz
gatási hatóság rendeletét követő ingatlan átvétellel kezdődik.
Bármennyire aktaszerűen. is hangzik ez a két mondát,
mégis jelentőséget nyer és élettel telítődik, ha meggondoljuk,
hogy egyrészt milliós népvagyon gondozásáról, másrészt sok
ezer bajtársunk, környezetéül szolgáló laktanyák kezelésérőt,
tisztán- és rendbentartásáról- van szó.
Az épületkezelőségi szolgálatot m�ndig az a gazdasági.
hivatal köteles/ ellátni, amelyet az előlj áró kerületi parancsnok
ság ezen szolgálat ellátására kijelöl. Az épületkezelőségi szol�
gálat kötelmeit, továbbá az épületkezelőség I által vezetendő se
gédleteket a Gazd. Közig. Segédlet I. Rész, IX .• Fejezet · részle
tesen feltünteti.
·
Az épületKezelőnek, tehát a Gazd: Közig. Segédlet füvatc
kozott fejezetében foglaltakat teljes mértékben el kell sajátítania.
Az épületkezelő helyettese - az épületkezelő szolgálat gyakor...
lati végrehajtója - az· épületkezelő: tiszthelyettese. Szerepének
helyes felismerése és értékelése nemcsak az épü1etkezelői szol�
gálatot ellátó: gazdasagi hivatal főnökét, de. a számadótest
parancspokát is arra kell indítsa, hogy' erre__ a beoszt;ísra a gazc
<lasági hivatal ügyes, tettre kész és lehetőLeg- műszaki ismere
tekkel rendelkező tiszthelyettesét jelölje �ki.· A laktanyaparancs
noknak meg kell győződnie arról,' hogy az épületkezelők valóban
részleteiben is elsajátították a Gazd. Közig. Segédletben
foglaltakat.
Ezeknek az előírásoknak ismerete valóban alapja a szol
gálat ellátásának. Qres szaktudás i marad azonban akkor, ha az
épületkezelőt nem hatja át a lelkesedés és a lelkiismeretes
kötelességtudás.
A továbbiakban néhány olyan gyakorlati irányelvet a.ka
runk adrti az épületkezelési szolgálatra vonatkozóan, melyek
nincsenek a Gazd. Közig. Segédlet vonatkozó előírásaiban, d�
.szükségesek ennek a szolgálatnak a jó ellátásához.
1. Az épületkezelőknek az általuk kezelf ingatlan állapo.
. táról - mint a jó gazdának -. a legapróbb részletekig tisztá
ban kefl lenniök és már előre meg kell tenniök minden olyan
Jntézkedést, amelyek alkalm·asak az Ingatlanban beálló károk
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megelőzésére.
dőtt stb.)

(Pt. a vízhálózat

időbeni

bur.kölása fagyveszély

2. Az épületkeze]ési iratok és segédletek vezetését, ·azok
folyamatos kiegesiítését · nem szabad olyan mun.kának tekin-ten.i~
melyet elavultnak látszó előírások tesznek kotelességünkké.
U1gya1nis az . épületkeze]ő a kezelésére bízott ingatlanok minden
részletét, minden vonatkozását fejben tartani képtelen. Az elő
jegyzések szolgálnak arra-, hogy az épületkezelő bármikor, bármilyen vonatkozásban megbízható adatokkal rendelkezzék az
jngatlanokra vonatkozóaú, illetőleg áthelyezése, betegsége, sfü.
esetén a szolgálat folyamato~sága biztosítva legyen.
A vezetés ma még minden központilaig szerkesztendő n_yilvántartási iratot nem tud az épületkezelő rendelkezésére bocsá·tani. (Lásd Gazd. Közig. Segédlet X. fejezet 2. §. 2. A. pontot.)
Sok esetben hiányzik az ingatlán helyszínrajza és az épületek
alaprajrn, vagy a telekkönyvi iratok fasiszták okozta háborús.
dúlás következtében elvesztek. Nem megoldhatatlan azonban
ezeket saját kezdeményezésből beszerezni, pl. városi, községi
mérnöki hivatalokból, telekkönyvi hatóságokíól. Ha viszont
ezeknél a hivataloknál is megsemmisültek volna, akkor házilag- ·
kell azokat elkészíteni. Mindig ·akad a csapatnál olyan műszaki
végzettségű bajtárs, aki elkészíti ezeket a rajzokat. Csak el keU
(\gyszer kezdeni a hiányosságok pótlását.
3. Az épületkezelőnek az ingatlanban elhelyezett alakulattal az ériintkezést állandóan fenn kell tartania, és az alakulat
jogos kívánságait - amennyiben azt saját hatáskörében te:1:jesíleni' képes, haladéktalanul elégítse ki. Az épületkezelő jó
munkája, hitelkeretével való okszerű gazdálkodása, a parancsnok és a politikai tiszt lelkesedése és támogatása a laktanyában
olya;n el-helyezési körletet teremt, amely méltó hadseregünkhöz
és katonáinkhoz:
Természetesen lehetnek és lesznek olyan jogos kívánságok, melyeket a rendelkezésre álló hitelekeretből kielégíteni nem
lehet. Tárgyilagos kritika és felelőssé,gváJlalás jellemez.ze az ~plr-'
letkezőt és a parancsqokot akkor; mikor határoznak abban, hogy
a felmerülő szükséglet megoldásánál . az ügy természetéhez
képest előietes, vagy utólagos felszámítási fedezetet kérjenek.
4. Az épületkezelő kezelési teendőinek igen lényege.s része
az ingatlankárok megakadályozása. Az erre vonatkozó intézkedések - a h~lyi viszortkhoz képest - mások lesznek.
A károk megakadályozására szolgáló intézkedéseket laktanyaparancsbain kell közölni. A parancs - határozott utasítás
formájában - terjedjen ki a tűzbiztonság fenntartására, ..__,.. vil~
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lany-, Vi-z-:, túlfogyasztás megakadályozására, berendezési tár'"
gyak használható ,állapotban való tartására, ablaküveg károk
megakadályozására, az egészségügyi berendezések kíméletes
használatára, szemét és ételhulladék mosdóba, wc-be-való beöntésének megakadályozására, f a;gyveszély esetén a vezetékek víz;telen:ítésére, vagy burkolására _:_ esetleg a wc., ·mosdó . helyiségek ilyen időben való. éjjeli fűtésére, stb. Ezek az intézkedések
~yben a . r_éndelkezésre bocsátott hitelkere.tnek gazdaságos felhasználását is elősegítik. A parancsban elrendeltek helyes végré.hajtását ' feltétlenül oktatni és ellenőrizni kell:
5. A pol_ltikai tiszt feladata ezzel a szolgálattal kap-cso- ·
latban a bajtársakat- felvilágosítani, hogy az igen na1gy értéket
képviselő ingatlan és tartozékai a nép vagyonát képezik, azt
tehát megóvni minden honvéd bajtársnak lelkiismereti és becsületbeli kötelessége . .
6. A jelenlegi létszámviszonyok folytán majdnem min.degyik épületkezelőség több - sokszor különböző helységekben
fekvő ~ ingatlant kezel. Feltétlenül szükséges, hogy az épúletkezelő tiszthelyettes legalább havonta· egyszer az összes Reie-lésére- bízott ingatlanokat részletesen végigvizsgálja. Ez alkáJommal egészítse ki az ingatlanra ~QMtkozó nyilvántartásait és.
győződjön meg az esetleges bérlő szerződésszerű magatartásáról.
.Az épületkezelőségeknek elsőrendű szolgálati kötelessé.:.
gük megállapítani, hogy a rájuk bízott jngatlanok területe, iL.~at1anok állaga nem csökkent-e? A felépítményeket nem fosztogatják-e? Ha ily változá_s t _á llapít még, úgy a hiányosságokat
- a további Jntézkedések megtétele végett - a kerületi narar1csnokságnak kell részletesen kivizsgálási, telekkönyvi stb. ad.á tok.
kal jelenteni.
7. Az épületkezelőségek feladata általában a bérleti szeriődések megkötése is, a kiadott intézkedések szerint. A honvédség által bérbeada.ndó , terül~tekre vonatkozóan utasítasokat a
Gazd. Közig. Segédlet IX. fej~zét 2. C) pontja tartalmaz. Repülőterek hasznosítása előtt mindig meg kell szerezni a Repülő
Siemlélőség hozzájárulását.
Magánosoktól elhelyezési szükségleteket- cs<1k . elkerülhetetlen szükség:. .esetén vegyünk bérbe. Takarékoskodjunk a nép
vagyonával.
Közületi tulajdonban lévő ·elhelyezési szµkségleteket bérbe
nem veszü~k. A . használat a honvédség részére ezekben az esetekben a folyó évi 50. számú Magyar Közlönyben közzétett
2.070/1949. Korm.- számú rendelettel felállított Köt ületi Vagyoni

az
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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
képessé
fogja tenni szolgálatának ellátására, mellyel kielégíti a ·követel�
ményeket, kivívja bajtársainak megbecsülését, szolgálja néphadseregünk 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.
,.e_

-

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- foglalkozó 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:22

