
Közületi ingatlanok · honvédségi használata 

, Honvédségünk minden rellhe~yezési swligálattal érintett 
szervéruek sok munkát adtak és a:dnak ,a . khzüllefi tulaj ctonban 
lévő 'laktanyák lő- és gyakorló-, repüMberek, stb. hU1sználatának 
bizLosításávaU kapcs,olatos teendők. 
1 Jo.~rendsz1erünk fejfödésének sz-ocialista i.ránya és költség
vetésünk bruttó r,endszere te•tLe ]ehetővé olyan jogszabály meig
alkotását, amely a közüLeti ingatlian,ok felhasználásának tekin
tetében gyökeres vá]tozást hozott. 
, A f. évi 50. sz. M. K.-ben közzétett 2070/1949. Iform. sz,: · 
irencLefüt a Közületi Vagyoni Bizottság (KVB) folállításáról in~ 
tézkedik és szabályozza a közületi tulajdonban lévő ingatlanok 
\más közüUet részére történő használatba adását, illetve más 
közüllet tuiajdonába adásárt. Az ingatlainok frelhasználása és a 
;r,endieUet értelmezés,e sz.emponljából közület: az állam, törvény
hatóság, megyei város, község, vagy máJS köztestület (így pártok, 
"aUamint a szakszerv,ezet,ek is), ,ezek v.ailamelyikének üzeme, 
vál[.alata, közintézet, közigazgatási f,eladatoJrnt elláitó _inlézeliek 
és ,egy,E)sijJletek, a :MAV., a Magyar NemZJeti Ba,nk, nemzelii vál
llafat, valamint minden olyan vállalat, melyben az e:őbb 1emli
tett közülietek valamelyikének legalább 500jo~s érdekeltsége van. 
A rencLellet 2. §-ában foglaltak s~erint :Mállított és működő Kö
zülletí Vagyoni Bizottság jogosult valamely közület tulajdonában 
Jlév,ő ingatlant. más ·közület használatába adni. A használat ha
tározatUan időre szól és ,elvileg térítésment1es. Az inigallan liöi
terheit és fenntartási köl'tségeit azonban a használatba a.dá.is 
idejétől! az igénybe vevö közület vis,e'1i. 

A KözüUeti Vagyoni Bizottság jogosult arra is, hogy val,a ... 
me11y közü.Leti ingatlan tulajdonj,ogát más közületre átruházza. 
A tufüjdonbaadást elnendelő határozatban kötel,ezi az átadó kö
züle~et ~ tu:ajdonj~gv.áltás telekkönyvi bej,egyzésé.re alkalma.s 
okirat kiáI:,Hására is. 

A honvédség központi v,ez•elés,e besz,e·rezte - minid katonai, 
mind polfgári közigaz,gatási vonalon - a honvédségi szolgálatban 
áUlott vagy honvédségi használatban Mló illj~atlanok. adatait. 
Ezek,et az adatokat közp,ontilfa,g ki fogja értékelni é, a sürgösség 
sorrendjében fog gondoskodni az ügyek elintézésérő1 a KVB-nál. 
, Minden elihelyezési szolgálatot ellátó honvédségi szervné/1 
fcllm,erűlhet egy vagy több, ,eddig nem használt közü1eti ingat
llan hasmálatba, vagy tulajdonba vételéruek szükségessé~e. Ennek 
elhírálására ~ H. M. ül1etékes osztálya hivabott, a vonatkozh 
3avaslfatot pedig- ide a ker. (bőr.) hbs-0k tesztk m1eg. Ellvül 
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szol1gá1haí:, hogy azoknál az; ingatlano]fnátl, ..ame,lyie:l~re a honvéd
ség új f,ellépítmény1eket építeni nem akar; eilégsé~es a haszná,
l'a!baadás, eUenkező esetben célszerű az ingatlan tulajdonbat-
adásál kérni. _ · 

Mindkét esetben a tu]ajdonos közföebe't, - utalással ,a 
2070/1949. Korm. ' sz. rencLe]etben foglaltakra, - fie'l foeH kérni 
az ingat]an térítésmenties tulajdonbaadására, illetv·e hatái~ozatlan 
időre sz,ó]ó használatba aidásár;a. Ha a tulajdJ()nos közüLet ilyen 
megállapodásra hajlandó, akkor a tulajcLonjog t,elekkönyvi be
jegyzéséhez szüks~ges adatokat tartal'mazó , me;gá:llapodást a H. 
M-nek a Közülieti Vagyoni Bizottság elé kell terj,esztenie. Ha 
ezt a megáJ!lapodást a KVB jóváhagyja, az a j1óváhaiwás tényé.
ve~ határozattá vá:lik. 

Ha a tufajdon,os közület bármely okból nem kivánja a 
fentiek szeirinti - megál[ap,edást megkötni, nézetét az igény 16. 
honvédségii s~erv felé jegy~őkönyvi:leg kien irögzíteni. Ez esetben 
a ker. hbs-ság t,eendőj,e az ingatfan tuLajdonba, va,gy használatba 
adására vonatkozó javaisJ!atot a H. M-höz megben111i. A javas
l!atnak tartalmaznia k,ell a telekkönyvi és helyrajzi adalokait,. 
részlletes műleírást, valamint azt; hogy a kért ingatlannak ki a 
tu]ajdonosa, jeLenlegi birtokosa és mely időpontokról van szó. 
JeLentenii kell továbbá mindazokat az aidatokat, .am1elyek a 
kérdés jogi és gazdasági kiértékelésé.ne alka,lmasak. 

A Köi.üfüti Vagyoni Bizottság iétesítése j0tgirendsz1eirünk 
szocialiista irányú fejlődésének jelentős léoésie. A honvédségnél is. 
egyszerűsíti az ügymenetet, ha az intézmény adt a lehetőségekkel 
hely,esen élünk. Ismertetésünk ezt hivatott megkönnyíteni. 

_ Simon Rudolf őma.gy . 




