
fCAMOCSA SANDOR mérn. iknagy 

.Houvédsé14 i laktanyák rés~ei, a~oh 
has~nálata és karbantartása 

l. Laktanyák e!nevezés alatt a honvédség csapat e'.helye· · 
:lésér,e szolgáló épüleksoportokat és a ho-.zzájuk tartozó ingatla· 
nokat értjük, melyeket 

a) vagy a Honvédség tervezett meg, vagy épfüett fei; 

b) viagy a be:szállásolási törvény alapján a vármegyék, 
metve törvényhá tósági jogú városok bocsátanak rende1kezésre; 

e) ·vagy bérlet útján közületektől, illetve magánosoktól biz
-tosít a H. M., vagy a ker. pság-ok. 

2. Laktanyák részei alatt iaz elhelyiezési funkc:ók ,szerint az 
alább:akat értjük: 

1a) paranc6nokság elhelyezésére szolgáló i:rodák, illetve 
irodaépület, 

b) az őrség és e'.igazító, vialamint fogda helyiségek, illetve 
dZ ezeket tarfalmazó úgyffevezett őr- és fogda,épül~t, 

e) a legénység hálótermei és! tantermei, valamint tanuló
szobái, illetve az ezeket rruagában foglaló úgynevezett „legény
ségi épületek". 
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d) a iegény1ség étkeztetésé,r,e, valtam:nt ku'.túrcélo!kat 
.szo'.gá:ó nagy !helyiségeik, illetve az ezeket magában foglaló úgy
nevezett ,,,étkezde és ku!túrtereun épület'\ 

e) a t:iszt1:e1< iés tiszfüelyettesek étk,eztetés,ére ·s,zolgáló hyiyi-. 
ségek: az úgynevezett bajtársi étkezde, 

f) a !konyhák és tá:alóhe'.yiségek, éléskamrák elhelyezésére 
szolgáló „konyhaépü!é", 

g) iskolák esetében tiantermek, tanszertárak stb. elhelyezé
s!ére szo!gáló „tanterem-épü!et", 

h) ezred ainyagániak e:hielyezésére iszolgáló raktárépületek, 

k) központi fűtés esetén a fűtőkazánok és boylerek 
elhelyezésére szo'gáló he'.'yiségek, illetve nagyobb esietben az eze
ket magában fog'.aló úgynev,ezett kazánház, 

1) a fürdő- éis gyengé:kedőhely:ségek, metve az ez·e'k 
elhelyezésér,e szo'.gá'.ó fürdő- és gyengél'kedőépü'.et, 

~ m) lóval ellátott auakulatoknál 1a loyak elhelyezésére szol
gáló „istál'.óépületek", 

n) gépkocsizó a!akulatok,nál gépkocisik elhelyezésére szol
gáló gépjármű-sz:nek, löveg-színek, 

. o) orsz.ágos járművek stb. elhelyezésére s"ZO!gáló nyitott 
színek' az ú. n. ,,koosiszíinek", 

p) a csatornahálózat szennyvizének ülepítésére, valamint 
mechanik1ai és esetleg b:ológiai derítésére szo'.galó ú. n. ,,szenny
yízderítő kutak és épü:et" - olyan es,etekben, unidőn nincs. lköz-
üziem i csatornahálózat, . 

r) a vízszükséglet biztosítására szolgáló kutak ~s vízszol
gáltató berendezések befogadására szolgáló ú. n. ,,sz:vattyúház", 

s) a villanyáramszükség'.et b:ztosítását szolgáló berendezés, 
vagy transzformátor elhelyezésére szolgáló ú. n. ,,transzformá
tor", vagy „gépház", 

sz) lov1as-alakuJatoknál Íedett és nyitott lovarda, 
u) a'.aku'.ótér, gyü:efoezés,ek és gyakorlatok számára, 
ü) sportpálya és akadálypálya, 
v) utak, 
t) -kspuska és hadipuska lőtér, 

z) park:rozás, fásítás . 
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Belső berendezés: 

a) reprezentatív c~lokiat szolgáló magasabb parancsnok-
,sági és fogadóhelyisége'k berendezései, 

b) parancsnokságok stb. irodaberendezése„ 
e) iskola berendezések, 
e) legénységi és őrszoba bere,ndezések, 
f) sport és kulturális berendezések. 
g) konyha- és főzőberendezések, 
h) fűtőberendezések, 

i) étkezde. és büffé (kantin) berendezések, 

j) mű:helyberendezés.ek (ia szakberendezés,ek és gépek 
ki vételével, 

k) épületkezelői b~rendezések és szerszámok, 
l) raktárberendezéseil{, 

m) k,ereskedelmi iszokványberendezések és cikkek 

n) tűzo.:óberendezések é:'1 felszere'.ések. 

e) egyéb különleges berendezé.sek. 

3. A la:ktanya épületrészek használata aJ·att az ott elhelye. 
zett alakulafré15zek elhelyezésével kapcso:iafos életműködését 
értjük. Ennek megfelelően a laktanya szakszerű és rendeltetés
szerű használata 1a!iatt az értendő, hogy az egyes épületeket (része
ket), valam:nt berendezéseket az alakulatok használó részei a fel 
sorolt re,ndeltetéseknek megf e!e:ően és az anyagkezelés, valamint 
karbantartás szempontjából szakszerűen használjáik. 

Ennek megfelelően részleteiben az egyes épületrészek 
használatában az alábbiakat kell különösen szemmel tartani'. 

a-hoz. 

Az irodahelyiségek padlóját megfelelően kell tisztíta,ni és 
a legkisébb hibát is azon111al kiarba kell helyezni a további hibák 
megakadályozása végett. Az ajtók éis ab'.akok nyitás'át és csuká· 
sát :símán kell eszközö:ni, tehát tilos azok becsapkodása. 

" Az ajtók és :ab:akok kilincsművei fehér fémből készülnek 
liegtöbbnyire és így az erőhatásokat nem bírják . 
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Nem szabad tehát az ilyen :kilincseket rángatni vagy erői· 
tetni. Az ab!akokat szellőztetésnél ki kell támasztani és az üveg
törés megakadályozására a helyiségekből · va!ó eltávozás után, 
minden esetben be kell csukni. Amenny:ben a fűté,s vaskályh~val, 
vagy cserépkályhával történiik, úgy a kályhák alá, illetve a tüzelő· 
iajtó elé, a parázshu!láso.kozta kégések megakadályqzására, vas· 
lemez 1alátéteket kell hasznáLni. 

Amennyiben a kályhák csővezetéke 3 m-nél hosszabb víz
szintes ágon fut, csőtartóbilincsekkel kell széthullás ellen - tűz. 

rendészeti szempontból biztosítani. 

Az irodabútorzat a használat é,s keze!és szempontjából igen 
kényes berendezés. Ezekre a furnéros kivitelű berendezésekrn t:los 
vizet önteni, vagy akár nedves ruhával tisztítani. A portalanításuk 
k:zárólag puhia ronggyal végezhető. Tilos a berendezések zárainak 
feszegetése. Ame,nnyiben ia kulcs ,elveszik vagy a zár valami okból 
nem nyí!na ki, -úgy az épü'.etkezelőség (gondnók.ság) szakmun
kásával kell a hibát megjavíttatni. 

Nem zabad bármilyen zékre felállni vagy azoktat fesze
getni. Amennyiben a székek csapolásainál ,a:z enyvezés megpat
tanása folytá,n lazulás mutatkozna, úgy a további használata Uos. 
azonnal ja\'Ításba kell adni. 

b-hez. 

Az őrpiarancsnokí, helyettesi szobákban, mint az a) pont 
alatt. Az őrswbában lévő fekpadokon ugrálni nem sziabad. Az őr
épület földszinti utcai helyiségei a .k ü'.ső belátás ellen homályosítás
sal látandók el, mely vagy olajmázolá:ssal vagy időnkénti fehér 
átmesze'.éssel történhet meg. Tűztendészeti ablak- és ajtóhaszná
lati szempontból iaz a) pont alattiak a mérvadók. 

c-hez. 

A legénységi hálótermekben a fal:fogasokra rákapaszkodni, 
s ia falba vagy a fa'.écekbe szögeit verni é6 a pa<l!ót felszálikásíbni 
nem szatiad. A felszálkásodott hajópadlót felmosás után enyves 
vízzel kell is11Jét karbahelyezni. A legénységi tantenmekben elhe~ 
iyezett asztalok és padok tisztítása csak kevés vízzel történhet és 
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lemosás után' azonnal szárazr:. . dörgotendő.. Ezeket. a bútorokiat 
11apor1, vagy télen közvetlen 1a kátyha mellett i::,zárítani ,nem szabad. 

A·L iskolatáblák csakis jól benedvesített spongyával bztít
batók, utánna pedig puha· ruhával törlendők szárazra: T:los az 
islkolatáblák kemény papírral való ledörzsölés,e. Az ajtó-, ablak- és 
tűzbiztonság. tekintetében _az a) pont a 1_attiak a mérvadók. 

d-hez.' 

Az étkezde fenyőfaberendezését ('.egis. asztal és pad) a e) 
pont ialattiak szerint kell keze'.ni. A festett táJ.alóberendezé's.ek 
festett részének tisztítása csak:s langyos szappanos vízz-el történ
,hetik és lemosáis után puha ruháYal szárazra dörzsö!endő. A búto
rok nyers részeit a legénységi asztalokhoz és padokhoz hasonlóan 
kell tisztítani. Tilos a hely:ségek ,~ako!atának bármi módon v·aló 
leverése, illetve de,korác:óknak közvetlenül a falfestésre .való ráraj
zolása . A qekorációk _tekintetében mindienütt arra kell töre'kedini, 
hogy lehetőleg ál~andó dekorác•:ós keretek legyenek a falakra 
szaksz,erűen ,e'.helye:zve s ,a váltakozó díszítési elemek ezekre nyer
jen-ek .elhelyezést. 

·e-hez. 

A 4. és 8. 15z,em. bajtársi étk,ezoo asztalok iaszta·'.'.apjait ia 

leg<s. asztal és padokra vonatkozóan közö'.tek szer:nt ke'.l üsztítani, 
az a,sztallábakat csak puha ruhával !Szabad dörzsölni. A festett 
herendez-é::;ek,et 1a d) pontban f qgla'.taik szerint k,ell tiszt:tani. 

Az étkezdék ab12-k ajtó és itűzrendészete az a) pontban k,g
la:tak s~~erint haszná'.iandó. 

f-hez. 

A konyhák tűzhelyei á'llandóan jók.arban ik,ell legyenek s. 
amenny:ben a k:tapasztáisuk már kiég,ett, i'.:etve megsérült, azonnal 
gondoskodni kell kiarbahie:yiezéséről. A főzőüstöik ónozásának kímé
lése érdekében tilos a főzöüstökben rántást készíteni, vagy ilyen· 
üistöket m,egfele'.ő mennyi,ségű fo'.yadék nélkül a tűzre f.e!tenni. 
A rántás csiakis rántásüstben készíthető. A konyhá~ gőzte'.enít,és,3 
é/dekében nyáron a szellőzt,etőablakok és szükség esetén az ajtó:k 
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is állandóan nyitva tartandók. Télen a fokozatorsan beépítésre 
kerülő gőzeliszívó szerkezettel fog megtörténnd a ,konyhák gőzte
lenítése. A vais- és fémrészeket álla.nc:Lóan tisztán ikell tartani és 
rozsdáltaEanítani, a vaslemezeket ped~.g' fiekete kályhafostékikel hl! 
a rnzsdásodás ellen védeni. 

A konyhákban furnéros bútorokat tartanl tih;. Az ülőkék 
kivételével csakis gőz1elenített konyhákban tarthatók a fostett 
berendezések is, egyéblként ezeket a tálalóhelyiségben vagy 1az éléis
raktárban kell elhelyezni. A konyhák falazatát és ol1ajlábazatá4: 
(vagy cementlábamtát) fokozofüan kell kímélni· és Jrnrb:antartani. 
A konyha lefolyó cisatornái e'.dugulásának meggátlására rnem sza
bad 1az ételmaradékot oda kiönteni vagy besöpörni. Etdmaradékot 
csakis a moslékos edénybe, vagy szemetes ládába szabad !kiönteni. 
A konyhai gépi felstzerelés - elelkfoomos részeihez nedves kézzel 
hozzányúlni nem szabad, mert ez zárlat esetén életveszélyes. 

Az éléskamrák vagy ia konyha kövén fát, · vagy csontot 
vá~ni ném szabad. A csont vágá1sa kizárólag 1a húsvágótőkén, vagy 
húsvágó asztalon történhet, fát pedig csakis az erre kij,elölt helyen, 
fatuskón szabad aprítani. Az éléskamrákban a sz,eillőztetéisre rnagy 
gondot !kell fordítani, az esetleg keletkező salétromos kicsiapódás.ok, 
vagy · penéiszrepedések meggátlására · és megiszűntetésére azonnal 
iaz épk. (gondnokiság)-tól kel!I intézkedést kérni, hot,Q:y az ok meg
szűntetésével ezek elhatalmasodása. megelőzhető legyen. Az élés
kamrákban elhelyezett fenyőfa-ber,endeziési tárgyia1kat (lisztes láda, 
kenyérállvány, stb.) a legs. asztal és padr,a vonatj{ozóan közöltek 
szerint kell tisztítani. 

g-hez. 

Az iskola tantermeiben elhelyezett berendezések legs. tian
termekbe előírta,k szerint kezelendők és használandók azzal az elté
·réss,el, hogy 1az itt alkalmazott furnéros tantermi asztalok az iroda 
berendezésre vonai:lkozóan közöltek szerint 'kezelendők. 

' -
A · itanterrri-ekben fialra helyeiendő faliruhafogasok, -

amennyiben az építkezésnél nem k~rültek elhelyezésre, - csakis 
az épületkezelőség (gondnokság) szak.közegével helyeztethetők 

. '. ,.· J. 
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fel, a rongálások megialkadá!yozása végett. Az ajtó, ablak kezelé.~ 
sére és a kályhák ·wzrendéstzeti beáltíbisMa vonatkÓzóan az a) 
pontban foglaltak a mérvadók 

h-hoz. 
• 1 

A · raktárakban lévő fonyőfa raktári állványokat a legs. 
asztal és padra vonatkozóan kell kezelni. A szétszedhető állványok 
csavarjait 1a rűzsdásodás ellen időnként petróleumtmal kell tk,ztítani 
és olajjial vagy fekete v,a,slakkal védeni. A raJktári állványok gom
báisodásának, illetve iSzuvasooásának meggátlására a rn-ktár szel
lőztetéséről állandóan. ,gondoskodni kell. A .g1ombáisodott részeiket 
azonnal le kiel:1 •U.sztítiani, a gombás felületet legyalulni és gomba
_védő-szerrel bekenni. A szuvasodáisna:k indult elemek,et el 1k,ell külö
níteni, illetve amennyiben még . csak ikezdet!ieges állapotban van, 
úgy ia 1gombásodá.shoz hasonlóan kel! megakadályiozni. Fokozott 
gondot kell fordítani _ a raktár padozatairnak kímélésére, különösen 
ott, ahol vaskerelkes szállíitó1:argoncákat viagy görgőket alkalmaz-
nak. A 'kezdődő hiányosságokat azonnal ki keff javíi:.al!li. · 

k-hoz. 

A ikazánházakat állandóan tis,ztán és jólkarbian kell tartani, 
a kazánok 1emezpalástjait ;ozisdásodás · ellen állandóan tisztítiani · 
kell, a :kazánok vÍZiállásmutatói eltörésfoek el.kerülésére a kezelő
személyzetet ki 1kell oktatni s :különösen ügyelni keU arr,a, hogy a 
kazánok és boylerek •részénél, vagy szerelvényeinél keLetkező leg
kisebb hÍbákat azonnal foar'bia ·kell helyezni (tömítések, r,epedése\ 
szigetdés, leválás stb.). 

A kazánok és egyéb tüzel'őberendezé,se!k (kályhák) szak
szerű fűtésére l.gen nagy gondot kell fordítani (rátüzelés, huzatsza
bályozás, vízállás tolózárak qy.itá::,a, ·nyomáisrnérők fig'Yelfae), mef't 
a helytelen }.<:ezelés ezeket a drága ·és nehezen pó~olható berende
zéseket hamar tönkr~ teszi. . Ezért nagyobb központi fűtéseknél 
minden esetberi gondoskodni kell _arról, hogy ianrnak !kezelését csakis 
sza:kképzett (vizsgáwtt) kazánfµfö ,és szer,elő végezheti s ezért az 
épiiletkezelőstég (gondl!lo/kiság), . a'rrie'nnyiben . -külon kazánfűtővel, 
szerelővel nem rendellkezik, úgy esti fa.nfolyam útján ia vízvezetéik-
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szerelő vagy lakatos .szakközeget lke11 ezek k1ezelésére alkalmassá 
kiképeztetni, vagy p,etiig lehetőleg ilyen ,képesHéss~l if; rendelk.ező_ 
szakmunkásokat alkalmazzanak a vízv,éiété1kisierelő és · lakatos 
szakmunkáis helyeikre is. A kazánok 1elektriomos herbd~z,éseir,e kü. 
lönös.en nagy ·gondot kell fordítani és a s.zigete:lések jóvoltára, vala· 
mint az esetleges zárlatok, k,eletk,ezéisére állandóan ügy,elni kell, 
mert a kazánház nedves légkörénél fogva ez-ek hamanabb megr,onc · 
gá,lódnak és ·a nedves6ég folytán é!etveszély.ésék · J,ehet'nek. A köz. 
ponti fíítőbereri:dezések fagy-védelmére nagy gondot kell ford'í
tani. Télien a használaton kívüli rész,ek víztelenítéséről, valamint 
a szabadon lévő v,ezeték,e,'k hőszigieteléséről gondoskodni kell. 

f.:hez. ·· . 

. . A fürdő- é6 gyengélkedőhelyisége!k egészs'égügyi beroode- · 
zései hasznáhtáná és kezelésére a· k) pontban foglaltak 6zerint •k,ell 
értel,emszerűen eljárni. Tilos a fürdőkályhákba a nyomóvezeték 
!kinyitása előti begyujtani, mert a tartály hama•r kiég, A fürdő
zuhanyozó helyiség villanyvezetékeinek 1Szigeteléséne állandóan 
nagy gondot kell fot'cÍítiani, mert pl. a vízment:es porcellán1kapcso'.ó 
eltörése ese1én, nedves kézzel való rriegfogás,á,nál még a 110 w. 
feszültség iis életveszélyes lehet. Ilyen helyeken konnektorok hasz
nálátá tilos'. A · zuihariyozóihelyi1ségbein elhelyezetit falábi·ácsok . 
kez,e!iéise ·leg's. asztal és padra voriatkozóán előírtak . szerint . tör. 
ténjék. 

A lefo!yó csatorna-tönköket ,elduguláisa - eU~n állandóan 
védenfolk kelL Ide danabos szennyet, v1a,g1y iszapot tartalmazó' 
szennyvizet nem' sz~bad beönteni. A csatiorn·atönkök fedőit álian- . 
dóan (a Hsz~ítás idejét kivéve) a csatomatönk felett '1kell tartani. 

m-~ez. 

-_Az istáll.óépület~k .döngölt agyagpadióját áHandóan jóikar.- . 
bian kell tar_Ú .. ni ~s a lefolyás biz:tosításáról állandóan gondo1Skodni 
ken. A straj-fátat berágáis ellen szalmafonatta1 célszerű beV1onini. 
Az _istálló párájának elvez,etésére szolgáló tetősze'.lőzők karbian'tar
t~sá_rpl · áHa.qdó~ó ,gondoskodni k<ell, ugyanígy az a:ntigtron. vez,,eté-
1k'ek szakadására és zárlatmente-s1Ségére á!Landóan Üi,....o'yel,ni 1kiell. 
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n-hez. 

A g,k. színek robbanás ,elleni viédrelmére. nagy gr0ndat kell 
fordítani. Ezért tilos a gk. ,s.zínekben ,benzint gőzölögtetni vagy 
folyatni zárhajtó és ablakok mellett. Gyufát gyujtani vagy bármi, 
vel szikrát eiJőidézni nem szabad. A járműszínek k,apuit gondosan 
kell ki- és becsukni. Télen 1a motorok befa[gyás.a eUen az ajtókat és 
ablakokat zárva kell tartani, s,zükség reseté,n 'külön fűtőkamrában 
helyeztett kályhákkial k,e!Jl fűteni. Az ajtó-ablak k,ezelésére. és tűz. 
bizton1Ságára vonatkozóan az a) pont alattink a mérvadók . . 
o-hoz. 

Az országos járművek 1tároláisára készít,ett nyitott színek 
tartóoszlopaira a behajtás:k,or ügyelni kell, hgy ki nem düljeneik a 
ráhajtás !következtében. A tető állandó karbantartásáról gondos
kodni kell, mert nyitott iépület lévén, fokiozott rqngá!ódásrnak van. 
kitéve. A faoszlopok lábiazalti ,részeit inedvesiség ,ellen karbolienum
mal krell kezelni. 

p-hez. 

A csatornahálózat állandó tisztántartá,sára és ,kimosására 
ügyelni 1kell. ·Az ülepítő. kutak e6-etén a lieülrepít,ett szrennyet Iegalább 
fél évenként ki kell slzivattyúzni és tisztítani. A biológiai szűrőtes
t,eket állandó fo,lütg,yelet 1alatt kell tartani éis időnként át kell f,Ór
gatni, illetVie ld k,ell cserélni (kokszot és tufát). Az elektromos- é,s 
szivattyúber,endezés karbantartására g10ndosan ügyelni keJ.I éis a 
sz,ennyvíz átemelő aknákba darab0@3 IS?:ennyet beönteni ·vagy bejut
tatni nem ,sz1ahad, rniert ezz,el -a lszrénnyvízáttömő szivarttyú1k hiama
rosan tönkre mennek, illetve eldugulnak · Az elektromos · részre 
vonatkozóan az előzőekben foglaltak a mérvadók. 

r~hez . 

. A víz,szüksé:glet bizt,osítá,sát szolgáló városi c•sa.tla'kozásnál 
lévő vízóra-akna .tisztántiartására állandóan ügyelni k_,ell. TéLen ta, 

befagyá,s ellen az aknafe.dő alatt elhelyezendő szalmatak,aróval kell. 
védeni. 

Kutak esetében 1a. ikútszivattyút állandó felü;gyeliet a'.1att kell 
tartani és, a :kút környéké11rek1 va,J,amint a kútnak tiisztántartátSára, 
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kell törnk,edni. A :kutak v1 zhozama időnként felülvizsgJlandó és 
homokolás esetén a sziV1attyúzás er;eje . c6ökk,entendő. 

Amennyiben a kút vize elapadt volna, úgy annak kitisztíiá
sáva1 kell megkí,sérelni a vízhozam helyreáHítását. 

A vízcső-hálózat udvari részének karbanitattá,s,ára és az 
esetlege,s, c,sőr,epedéisek az,onnali -megszüntetésére minden esetben 
azonnal intézkedni kell vagy az épületgond,nokság (épületkézelő
ség) ,sziakközege, vaigy ,ennek hiányában megfelelő szakcég útján. 

A belső vízvezeiékhálózat (ólomcsöve'k, falon kívül vez,e
tett kovácsva,s, csővezeték) állandó felügyel,etéről, a r,epedések 
az,onnali megszüntetéséről <é6 ezideig a megr,epedt ágak tolózárral 
való elzárásáról gondoskodni kell. Té!,en a fagyá,s. elleni védelemre 
itt ks fokozott gondot kell fordítani. Télen a W. C-k,et és mosdókiat 
hosszabb ide~g nem szabad slz'ellőztetni, ,sőt szüks.ég esetén a helyi
ségek fűtéséről is gondoslkodni kell. A W. CAartályoik elzáró sze
lepének kiugrása esetén, · a fel,eislege,s vízfogyasztás meggátlása 
végett, a naposok azonnal iff1tézk,edje,nek ,a W. C.-tartályok zárósze
lepeinek v:isszahelyezésére, vagy ha ez nem lehetséges, az átfolyó 
sze!epek elzárá1Sára. A W. C.-csatorna tön:kjeire voflla1kozóan a 
fürdőépületnél ·elmondottak az irányadók. A W. C.-csé,székbe sok 
papírt, vagy na,gyobb darab ételhulladékot vagy rongyda'fabokat 
stb., amelyek dugulást okozha~na,k, nem szabad bedobni. Az öntött
vas W. C.-cséiszé'kbe tilos sósavat va,gy egyéb maró folyiadékot 
beönteni. ülések l,etörésének meggátlására vigyázni kell, s azokra 
felállni vagy„ azoikkal erőszakosan bánni nem szabad. A W. C.-cs!é
szék kitakarítását W. C.-kefével rendszeresen kell esz:közölni. 
Avizeldék e'.<lugulása ,ellen még inkább.kell vigyázni, ezért azokba 
cigarettát dobni, v,agy más sziemetet elhelyezni tilos és gondoskodni 
kell arról, hogy az öblítőtiartályok működjenek. . 

s-hez. 

A villanyszükséglet biztosítás ára .szolgáló transzformátor
házban bármHyen munkát vagy javítást c,sak az áramszolgáltató 
N. V. végezhet . Hiba esetén tehát annák megs!zűnteté6e végett 
11).zonnal az ár,amszolgáltató váI1alat legközelebbi kirendeltségéhez 
kell fordulni. 
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. . Az energiaszükséglet cs,a1kis a transzformátor-ieagazasn,ál 
biztosított ösiszmennyis.ég ,er_ejéi,g vehető -igénybe. A terheléseknél 
meg kell kü'.önböztetni az · ipari elosztóvezetélk terlhelését . és' a 
viiágítási elosztóhálózat terhe:ését. · · 

Az egyes 0$atlá:kozóhelyeken (motorcsatl'akci,zásoknál, ipari 
és háztartási kornnektoroknál) szükség esetén meg kell jelölni, hogy 
ott milyen t.(=rhe!ési s milyen mennyiségű áramot lehet' kivenni. Ei 
takkor szüks!éges, hogyha az ,eloszttóvezetéikek vagy a transzfor
mátor a 'teljes szükségletet nem bírják iéis így csakis időr,endi, vala
mdnt'terhe'.ési szakaszolással oldható meg az összes szükséglet 
összehangolt ellátása. A biztosítékok kiolvadása vagy lekapcsolásia 
esetén· azokat csak akkor lehet visszakapcsolni, illetve ugyanolyan 
biztosítékkal ellátni, midőn már a 'biztosíték kivágásának cika itisz
táz°ódott és 1a zárlat, vagy pedLg a nagy · fogyasztású . bek1apcsiolás 
megszüntetést nyert. Az olvadt bizfosítékO:kat dróttal átkötni vagy 
az e:őírtnál erős,ebbre kicserélni és az automatabiztosítóik lkapcsoló
karját folkötni nem szabad, mert ez esetekben zárlat, vagy nagyobb 
·terhelés &setén az eg,ész vezeték-hálózat eléghet. FöldzárLat esetén 
annak okát szakközegg,el vagy szakcéggel k1 ke!Í vizsgáltatni „ e~ 

· sur.:g5s_ megszüntetésére intézkedni ík,ell, mért részben ez áram: 
fogyasztáis.sal jár, részben pedig nedves, helyiS!égekben vagy fémes 
érintkezés.eknél életveszélyes is lehet és a .vasrészeket korroz.ióval 
frozsdásodás, oxidáció) rohamosan itönkre teszi. 

.. A viHámhárító b,erendelések érintkezéseinek épségére, 1a 
korroctá:ás méggátlására állandóan ügyelni kell és a folleilenállást 
időnRént eUenőrizni :kel. önálló áramszolgáltató agregát,or .esetén 
az áramszolgáltató berendezést csakis s.zakképzeH g,épész és eleik
trof,echnikus keze.lheti. · · ·· · · · 

A kázánok kezelésére vonatkozóbag közölteket érte:ems~~-
rűen kell alkalmazni. 

sz-hez. 
A nyitott lovardák fakor1átjána,k ikarbantartásáró.J karboH

~,emnozá~al, vagy ennek hiányában meszeléssel · kea · áilanclóan 
g_öndoskodni. A .loyardi;;t talaját álLandóan tisztán kéll tartani és . . a 
lazántartás érdekéberi időnként a talaj,t rri,eg kell forgatni. A nyitott : 
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rov,élr1a fe;színi vizesek elvezeteseről,' illetve az ette sz.oigaJó ba
rázdák és árkok tis:z;tántartá:sáról ál-landóan gondoskodni kell. 
Fedett lovardálknál 1az ajtók, abl1a:kokra· v,onafaozóan az a) pont 
alattiak ért,elemszerfférr v.onatkoznak 

--: · Az ol~aipalán:kokat a rúgások o.kozta betörések s,tb. ellen 
szálmáfonattal kell ellátni. A l,owrda tabaját állandóan 1ti:sztán k,ell 
tartani és a fűrészport a nedvessé'.g' felvételére igen olcsó· öröH 
marh11sóv.al kell keverni. A fűrészport megkemény,edése esietén, 
ismét porhanyítani és átforgatni szük,séges. 

u-hoz. 
Az'" 1:lbakulótér karbantartá.sára vonabkoióan a felszíni viz,ek 

elvezetését kell elsősorban ~zem előtt tartani és az eseNeges v;íz
folyálSok, ke1etkezett héz,agok kitöltésére k,e!l ü.gyelni: 

ii-höz: 
A sport~ és · akadálypályák karbanta,rtására vonatkozóan az 

ialaku;ótérre vonatkozó1ak a mérvadóik azzal az eltéréss•el, hogy 
ez,ek füvesítésére kell törekedni, melyet ,az alakulatoknak az épü!et
kezelőségg,el (épületgondnóksággal) karoltve k,ell házi'.ag megol~a
niok, a _.karbantartási 'hitelkeret terhére .. 

v-:.hez. 
Az utak használ~tánál ügy,elni kell_ arra, hogy főleg es.ős idő„ 

ben a falaj- és maikadámuta,k nagyobb igénybevételt ne _kiapjanak 
é6 betonutaiknál, amennyiben nincs élvédő gránitko,ekasor' úgy 
oldalról viaskerékkel (ha(ckocsi :stb.) nem szabad rámenni. Ugyan
csak ügyelni kell az. utak portalanítás ára (kátrányo'.iaj vágy szük
~ég esetén fáradtolaj) és a ibeton0s kutaJ{Jnál diletációs hézago·k 
bitqmennel való kiön,tésére ,és 1a felszíni vízelvezető árkio~ vagy 
átfolyó betongyűrűk tisztántartásána. 

t-hez , 

. A lőt~rek fekpadjainak az időjárás ellen . va,.ló megv édé~ér'~ 
(amennyrben . nem beton padok), karbolineumoz~s,sal vagy. télen>hó
fúválS ellen védő sz.almafonáttal lát1andó .el. A ~edő.fö;tés,ek füves.í- 
tésére. ·állandóian ü~yelni k,ell, m~rt a természiete5; · rézsű -megköté
sére csak ez; a jó mego:dás. · A céltábla ]lllványok oszlop-á.it es 
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tnozgato szerkezetét állandoan rkárban kell fartiani es rozsda ellen 
az éri1ntkező csús.zórés,ze:ket olajozni kell. A feliszíni vizek elvezeté
sér,e nagy gondot kell fordítani. A lőállásiok iaknáinak és futóár:kai
na'k víztelenítésről is, állandóan gondoskodni kell. Télen ügyelni kell 
arra, hogy a betonJ.éitesítmények r,epedéseiben ia fagy károkat ne 
okozhasson s ezért a betontárgyaknál mutatkozó r,epedéseket 
cementhabarccsal idejében tömíteni k,ell, az esetleg,es alámosáso
kat pedig kavicslágyazattal kell kitölte,n:i és a víz elfolyás,áról gon
doskodni kell. 

z-hez. 
A parkírozás adja meg a laktanya osínját. Ezért a használó 

al1akulat . a s,portpályához hasonlóan a l1aktanya területének lehetsé
ges fiiv,esítésér:ől és fásításáról, virágáigyaikkal való ellátásról1az épü
letkezelőség,gel (gof1dn,oksággal) karöltve előre elkészít,ett terv sze
rint gondoskodj,ék. A szükséges fűmag, valamint facsemetéket és 
dugványokat egyidőne állami aíkciók útján, esetleg a kiarbantiartási 
átalányból k,ell biztosítani. A parkolk öntözéséről a rendelkezésre 
álló vízmennyiségből, a fű nyírásáról (1kaszálá~áról) és a gyümölcs
fák stb. ápolásáról állandóan gondoskodni kell. 

Oly helyeken, ahol kevé1S .a viz, az elhiasznáJ,t masdó stb. 
viz,eikkel kell a locsolást megoldani, ügyelve azonban arra, lhogy az 
egészségügyi szempontból kifogásolható vagy rothadó szerves 
anyagokat tartalmazó szennyvizek még e célra vialó felhasználáisát 
is mellőzzék. 

A· park és szükség esetén a környező bokros és egyéb iszu
nyogtanyázásra alkalmas helyek 5zun.yogmentesítéséről. az ala
kulatok szükség esetén a parkok és bokrok ·g,ez1arollal való perme
tezésével gondoskodjanak. 

Altalános,ságban a laktanyáik használatával kapcsolatban 
meg !kell említeni, a tüzelés, technikájának elsajátítása szükségés
ségiét, mert helytelen tüzeloosel a kályhákban csak kihaiSználat
lanul ég a tüzelőanyag és szél esetében a rosszul elég,et1t szén a 
széngáz,termelés folytán életveszélyes lehet. 

Ezért az épületk,eze!őségek (góndnoks•ágok) 1a legénységnek 
állandóan tartsanak. kiképzést a jó és helyes tüzelésről. 
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Meg kell említeni a konyhálkbian al4:almaziott zsfrfogók 
helyes használatát, melyekből az összegyűjtött zsír időnként 
kiszedendő és szappanfőzéshez gyűjtendő össze. 

A csatornahálózatra, illetve minden szennyvízlétesítő 
helyre (W. C., stb.) csak oldható anyagok kerülhetnek, mert a 
vízben azonnal vagy egyhamar nem oldódó anyagok gyorsan 
dugulást eredményeznek (pl. tojáshéj, stb.). Mindennemű hulla-.' 
dékot eziért, cisakis a iszieméttartókibain szabad . elhelyezni· és 
tárolni. Gondoskodni kel1 arról, hogy a sz,emélttartók kiürítése 
rendszeresen megtö, ténjék. A szellőztetés is oly szeles időben 
történjék meg, midőn a ke1etkező szagok és gőzök nem a lak
tanyaépületek felé húzódnak el. Minden egyéb esetben a szemét
tárolók fedelét jól zárva kell tartani. 

A csatornahálózat c,satornatönkje inek és a:knáilfl;ak fedeleit 
állandóan ia nyílásdkr-a helyezve lkell tartani. A mosdók szűréíi és 
aknaszemeinek védőkupakjait iis a nyílásokon kell tartani: 

Télen a hófúvás idején és esős időben az eső becsapódása 
ellen minden ajtót és ablakot jól be kell csukni, mert a meg
fagyott folyadék nagy károkat tehet. 

Fokozott gondot kell fordítani az épületek és berendezé
sek mindennemű használatára és karbantartására. Nem szabad 
megtűrni, hogy pl. a laktanya udvarán . szanaszét használható 
anyagok heverjenek az időjárás vi-szontagsá,gainak és ;a jármű, stb. 
taposásának kitéve. 

A nem hasznosítható ócskavasakat az ócskavas Gyűjtő 
N. V.-nak • kell átadni, míg' az egyéb nem hasznosítható hulla
dékot az előljáróság által . kij,elö1t l·er"akóhelyre kell elszálIHanL 

4. A laktanya használatának helyi szabályozói, illetve 
irányadói a lakt. pk.-o,k, akik szabályozzák az elhelyezési körle
te:ket és a !akt. rendet. A !akt. rendeltetésszerű hias ználatának 
ellenőrzője és anyagi kezelője az épületkezelősrég (g1ündnok
ság). Ez a szerv a laktanya épületgondnoksági szolgálatát Iátj a 
el műszakí, elhelyezési, anyagkezelési és _ építési elhelyezési 
anyagszámadói vonatkozásban. 

5. a) Az ,..alakulatok kívánságaikat a !akt. pk. útján küld-
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hetik meg, aki elvi vonatkozásban; irlefve· hásznáfati ugyekben 
saJátmaga dönt az épületlföezelő:s.ég'gel · · (gond'ndks ággal) · egyet- . 
értésbep anyagi ügyekben pedig az f:pk. hívj a fel intézkedésre. 
Az intézkedést, ha lehet, maga: az épk. fesz'i ·meg ·karbantartási 
vagy egyéb hiteleire ha ez ·nem lehetséges, · a költségkihatás 
nagysága miatt, illetve a kérés különlegességénéf fogva, úgy a 
l~er. htp. ép. és elh. osztálytól kér intézkedést. ·:epítési és· ·elhe~ 
lyezési ügyekben a H. M. II. Csfs-ég csak ezen szolgálati 'űt-on 
kereshető meg. Soronkívül csak a Szolgálati s ·zabályzatbari meg
engedett nagyobb jelentőségű illetve költségkihatású, azonnali 
l~özponti intézkedést- kívánó esetekben kereshető meg; mert a 
tervszerű jó munka és gazdálkodás osak í;gy biztósHhafó. 

b) új, illetve épülés alatt lévő laktanyáknál, midőn már' 
az alakulat beköltözött, de az építkezés még · folyú, az alakulat 
csak a !akt. pk., illetve épk. útján kérheti fel a munka honvéd 
építés vezetőjét (ellenőrét)' hogy kisebb horderejű, de jogos és 
szükséges kívánságait - amennyiben a rendelkezésre álló hitel
ből telik -- részére rendeljék meg · (pl. ·ipari ár ami csatlakozás· 
motorokhoz, ipari konnektor, stb.). • 

A nagyobb. horderejű kéréseket új laktanyáknál ugyan- · 
csak a _I1akt. pk. épk. útján kell az építésvezetőri,ek . át1adni, aki 
a .kérelmet döntésre az építtetöhöz küldi és a döntés eredményé
ről az épk. útján az alakulatot értesíti. .Oly esetben, mi-dőn az; 
épk. még nem állt fel, illetve szakszemélyzettel nines betöltvt;, 
ezen szo!gákit ellátásáról a htp. szolgálat gondoskodjék. 
,,_ . ' 6. , A már . bef~jezett, illetve meglévő laktanyánál .a kar
bantartás . az 5 . . a) pontban foglaltak szer.int történik, vagy ház.i
lago~an az épk. · rendelkezé.sre álló szakmunka erqkke) vagy . 
váJlal!1ti _úton (N. V., szövetkezet, kisjparos), · a hitelszükséglet. 
nagys-ága szerint fenti _módon tört~nő hiteligénylés mellett. . 

· · 7. A karbantartási összege'.< és egyéb építési és elbelyézési 
hitelkeretek megállapítása a !<özpontilag . megállapított normák 
al<lpj án történik, mely]Jöl_ az épk.-nak kell_ a s2üksége_s, fela,d~tQ-_ 
kat ,megoldani. ' . . 

A normák aÍá nem tartozó nagyobb felújítás jellegű mun
kákhiteligen.yléseit az· é-pk.~nak évente, ·j~n.iu~ l-ig ·kell' ai il_leté-
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kes ker. ép. és elh: os.zt~lyokhoz m·egküld~ni, amelye:k il költ
-ségvetés összeállításhoz június l-ig kötelesek azokat ~iértékelve, 
véleményezve és összefoglalt kimutatássar ellátva, a H. M. 
H tpszL Csf séghez f elterj ~szteni. · 

Ezért az alakulatok ilyen természetű igényeiket idejében 
kőzöljék az épk.-vel. Legcélszerűbb, ha a !akt. pk. az alakulatok 
közegei és. az épk. · az · építési javaslatok összeállítása előtt 

bizottságilag bejárják a laktanyát és a bejárás alapján, vala
mint az alakulatok esetleges új beruházásokra vonatkozó ige-

.. nyeinek összetevése· után készítik el és terjesztik . fel · ép. 
j avas.latot. 

8. "Lényeges a takarékosság és az igények olyan mértékű 
redukálása, hogy os,ak a lakt. élethez és lkiképzéslhez legtSzükisiége
sebb igények nyerjenek előterjesztést, rrtert a túlzott és feles
le~es igények népgazdasá,gunk tervgazdálkodását akadályoz
zák meg. 

A takarékosság mind a vízfogyasztásra, rnind a villany- . 
fogyasztásra , mind a tüzelőanyagfogyasztásra és hasznosí
tásra , mind a dugulások lecsökkentésére, mind pedig az állag
megóvásra is vonatkwik. Ezekre a takarékossági lehetőségekre 
vonat!<ozóan a honvédség összes épk. között versenymozgalom 
kezdeményezése · a szolgálatot lényegesen előbbre vinné. Vár
juk az erre vonatkozó javaslatokat, felhívásokat. 

A verseny elbírálását a helyi adottságok figyelembe
vételével, a műszal<i felülvizsgálatot tartó ker. ép. és elh. osztá- · 
lyok eszközölnek, az ala~mlatok pol. tisztjeinek és lakt. pk.-nak 
bevonásával. · 

Győztes az az épk. és alakulat lesz, ahol az 1 főre eső, 
illetve 1 beépített légköbméterre eső ép. és elh. kiadások azonos 
eredmények mellett kisebbek. 

. A versenyek időtartama folyó évben december 31-vel a 
következőkben pedig 1-1 évi időtartammal minden év december 
31-vel érne véget. 

A versénydíj ak szétosztására a ker. ép. és elh. osztályok 
útján történik majd intézkedés: 
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Az észszerűsítéssel kapcsolatos jó javaslatokat kezdemé
nyezzük, jöjjünk velük elő. Kerüljük azonban a felesleges és 
nem célszerű javaslatokat. Ne felejtsük el, hogy a lakt. bármely 
részének önhatalmú átalakítása szigorúan tilos. Tilos tehát falak 
áttörése, padlózafok elbontása, kic-serélése, 1az épületek és beren
dezések hanyag kezelése. Dolgozó népünk . áld.ozatos pénzéből 
készült épületeket gondosan, lelkiismeretesen, kíméletesen hasz
náljuk. 

Mind~n bajtárs érezze, hogy sajátjában él. Minden gon
datlan használat, kíméletlen kezelés gyengíti . szabad hazánk 
erejét, vagyonát. Ilymódon az ellenséget szolgálnánk! 

Elhelyezési körleteink mind jobbak és korszerűbbek 

lesznek. 

kezeli. 
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Az öntudatos bajtárs vigyáz rájuk, gondosan használj a, 

Takarékoskodj dolgozó népünk uagyonáva-l, - - --1 
sokkal jobban, mint a magadéval! 




