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A Fegyverzeti  Utasítás a M agyar Néphadsereg 
fegyverzeti szolgálat főnökének 85/1979. számú intéz
kedésével lépett hatályba.
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ELŐSZÓ

Ezen Szakutasítás az állandó harckészültség idő
szakára meghatározza a fegyverzeti anyagi-techni
kai biztosítás, továbbá az ezen feladatokkal összefüggő 
egyéb tevékenységek alapvető rendszabályait, a szak
feladatok végzésére rendszeresített beosztások ellátá
sával kapcsolatos alapvető követelményeket.

A Szakutasítás a fegyverzeti szolgálat feladatait sza
bályozza, azonban előírásai kötelező érvényűek a fegy
verzeti biztosítás irányítását végző parancsnokra (ve
zetőre) és a végrehajtást végző teljes személyi állo
m ányra egyaránt.

A Szakutasítás célja, hogy segítséget nyújtson a pa
rancsnokok részére, a fegyverzeti szolgálatok irányí
tásában, segítse a fegyverzeti szolgálat személyi állo
m ányát feladataik ellátásában, s ugyanakkor egységes 
szabályozását és értelm ezését adja a fegyverzeti biz
tosítás alapvető feladatainak.
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I. FEJEZET

ALTALANOS MEGHATÁROZÁSOK

1. A harckészültség magas szintű fegyverzeti biz
tosítása terem ti meg a katonai szervezetek harctevé
kenységének egyik alapvető anyagi-technikai bázisát.

A fegyverzeti anyagi és technikai biztosítás (a fegy
verzeti biztosítás alapvető tevékenységei) részét ké
pezi a hadtápbiztosításnak, a katonai szervezetek álta
lános anyagi, technikai és egyéb irányú biztosításának.

2. A fegyverzeti biztosítás állandó harckészültség 
időszakára érvényes rendszabályai, a katonai szerve
zetek harckészültségéhez és a harckiképzéshez szük
séges fegyverzeti anyagok hadrafoghatóságának biz
tosítására, folyamatos üzemkészségének fenntartására 
és megóvására irányulnak.

A) ALAPFOGALMAK

3. Fegyverzeti anyagok: a fegyverzeti szolgálathoz
— m int (fő) anyagnemfelelőshöz tartozó eszközök és 
(azok üzemeltetéséhez szükséges) fenntartási anyagok 
összessége.

4. Fegyverzeti eszközök: a célok felderítésére és 
(helyzetük) m eghatározására szolgáló eszközök, az el
lenség megsemmisítésére szolgáló tűzeszközök, vala
m int azok hadrafoghatóságát és kezelésük elsajátítását
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biztosító berendezések. A fegyverzeti eszközök felso
rolását az eszköz jegyzékek tartalmazzák.

5. összetett (komplex) fegyverzeti eszközök alatt 
olyan eszközöket kell érteni, amelyek kettő, vagy több 
anyagnemfelelős szakanyagát képező technikai be
rendezésekkel (vagy tartozékokkal) rendelkeznek.

Pl.:
— gépjárm ű;
— híradó;
— vegyivédelmi berendezéseket is magukba foglaló 

fegyverzeti eszközök (lokátorok, harcigépek, indító 
berendezések stb.).

6. Fenntartási anyagok fogalmába tartoznak a ta r
talék alkatrészek (fődarabok), tartozékok, kézi szer
számok, karbantartó  és javító anyagok.

7. Fegyverzeti biztosítás: a szolgálat irányítására, 
az anyagi és technikai biztosításnak a fegyverzeti 
anyagokra, azok hadrafoghatóságának és megóvásá
nak ellenőrzésére és a fegyverzeti szakkiképzésre irá
nyuló tevékenységek összessége.

8. Fegyverzeti szolgálat: a fegyverzeti biztosítás 
feladatait irányító és végrehajtó szervezeti elemek, 
beosztások összessége.

9. Anyagi biztosítás: a katonai szervezetek részére 
szükséges term ékek (javak) biztosítása, tervezése, be
szerzése, szállítása, tárolása, elszámolása, selejtítése.

A fegyverzeti anyagi biztosítás azon rendszabályok 
és tevékenységek összessége, amely az MN szerveze
teinek a kiképzéshez, a harckészültség előírt szinten 
tartásához, illetve a fegyveres harc sikeres megvívásá
hoz szükséges fegyverzeti anyagokkal való ellátására 
irányulnak.
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10. Technikai biztosítás: az anyagok harcfeladatra 
való előkészítése (technikai kiszolgálása), m eghibáso
dás esetén annak helyreállítása, továbbá a kezelési és 
javítási előírások kidolgozása.

A fegyverzeti technikai biztosítás azon tevékeny
ségek és rendszabályok összessége, amelyek a fegy
verzeti anyagok üzemképességének biztosítására, 
megbízhatóságának növelésére, műszaki állapotának 
visszaállítására irányulnak.

11. Fegyverzeti anyagok hadrafoghatósága alatt 
egy-egy anyagcsoportra vonatkozóan az ellátottságot 
és hadihasználatra való alkalmasságot (technikai álla
potot); egy eszközre vonatkozóan annak hadihaszná
latra való alkalmasságát (technikai állapotát) — bele
értve a tartozékainak, kiegészítő elemeinek m eglétét 
és hadihasználatra való alkalm asságukat is — értjük.

A fegyverzeti anyagok (eszközök) hadrafoghatósá
gának értékét m eghatározó követelm ényeket az ellen
őrzési és értékelési előírások, az eszközcsoportok had
rafoghatóságának követelm ényeit a harckészültségi 
előírások határozzák meg.

12. Megóvás: az anyag hadihasználatra való alkal
masságának fenntartását, üzemkészségét biztosító — 
az anyagi és technikai biztosítás részét képező — te
vékenységek összessége; e fogalomkörbe értendő a 
karbantartás, technikai kiszolgálás, javítás, tárolás és 
megőrzés, ez utóbbiba beleértve az elszámolást és 
ny ilvántartást is.

A megóvás követelm ényeit a kezelési, javítási, táro
lási, nyilvántartási szakutasítások és egyéb rendelke
zések írják  elő.

13. Technikai kiszolgálás alatt azon rendszabályok
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és tevékenységek összességét értjük, m elyeket a fegy
verzeti anyagok hadrafogható állapotának biztosítása 
céljából tervszerű, megelőző jelleggel a kezelőállo
m ánynak és a rendelkezésre álló szakállománynak 
egységszintig, rendszeresen el kell végezni.

14. A fegyverzeti anyagok karbantartása a tisztítást, 
kenést, korrózióvédelmi feladatot, a külső megvizsgá
lást, utántöltést, valam int a karbantartáskor felfedett 
hibák kijavítását foglalja magába.

15. Utalt szervezetek: azok, amelyek fegyverzeti 
biztosítását más szervezetek végzik.

16. Javadalmazás (ja.): a rakéta és lőszer szükségle
tének számítási mértékegysége.

Lőszer-, rakéta-javadalm azásnak nevezzük az egy 
személyre, fegyverre, harcjárm űre, indító állványra, 
repülőgépre, helikopterre m egállapított lőszer, illetve 
rakéta mennyiséget.

17. Mozgókészletű (MK) rakéta, lőszer a csapatok 
készletében levő egy (darab) bizonyos fegyver, harc
járm ű fajtára, személyre, m egállapított lőszer és raké
ta  mennyiség (ja.). Ennek egy részét az adott eszköz
zel együtt, a másik részét pedig az alegység, egység, 
magasabbegység szállító eszközein szállítják maga
sabb HKSz-i fokozat elrendelése esetén.

18. A mozgókészletű „MK” lőszerek és rakéták egy 
fegyver utáni fajta, és m ennyiség szerinti egy java
dalmazását az MN FVSzF-i intézkedés tartalmazza.

19. Az MK készletű rakéták és lőszerek egy bizo
nyos eszköz fajta után megalakítandó és a különböző 
szinteken tárolandó mennyiségét javadalmazásban, a 
vezérkari főnök HKSz-i rendelkezése tartalmazza.
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B) A FEGYVERZETI BIZTOSÍTÁS TARTALMA '
20. A fegyverzeti biztosítás magába foglalja:
— a fegyverzeti szolgálat vezetését, irányítását;
— a fegyverzeti anyagi biztosítást;
— a fegyverzeti technikai biztosítást;
— a fegyverzeti anyagok hadrafoghatóságának és 

megóvásának ellenőrzését, értékelését;
— a fegyverzeti szakmai kiképzést.
Az utasítás ezekkel a fő feladatokkal kapcsolatos 

alapelveket és rendszabályokat, valam int érvényre- 
ju ttatásuk és végrehajtásuk követelm ényeit ta rta l
mazza. A fegyverzeti biztosítással kapcsolódó tevé
kenységek részletes szabályozásával foglalkozó egyéb 
központi és helyi rendelkezések az utasításban rögzí
tett elvekhez és előírásokhoz igazodnak.

21. A fegyverzeti biztosítással kapcsolódó feladatok 
végrehajtásának részletes rendjét a M agyar Néphad
sereg fegyverzeti szolgálat főnöke (MN FVSzF) szabá
lyozza.

A katonai szervezetek fegyverzeti biztosításának 
irányítása a szervezet fegyverzeti szolgálat főnökének 
kötelessége. Egyes szervezeti form ákban a fegyverzeti 
biztosítás feladatait több szervezeti elem végzi, a pa
rancsnok illetékes helyettesének koordinálása mellett.

22. A fegyverzeti biztosítás feladatainak elosztását, 
tartalm át, valam int a végrehajtásban részt vevő szer
vezeti elemek (vezetők) hatáskörét és felelősségét a 
Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálati 
Szabályzata, a szervezeti és m űködési szabályzatok, 
valamint a m unkaköri leírások tartalm azzák.

Olyan katonai szervezetnél, ahol fegyverzeti szolgá
lat főnöki beosztás nincs rendszeresítve, a fegyverzeti
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biztosítás alapvető feladatainak ellátását parancsban 
történő megbízás útján kell biztosítani.

C) A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT 
FÖ FELADATAI ÉS SZERVEZETEI

23. A fegyverzeti szolgálat működési körében az 
alábbi fő feladatokat végzi:

— a harckészültség fegyverzeti biztosításának ter
vezése, az anyagi készletek csoportosítása, elosztása;

— a fegyverzet harcértékének, hadrafoghatóságá
nak nyilvántartása, a parancsnok és az illetékes fegy
vernemi főnökök folyamatos tájékoztatása;

— az igénybevétel szakmai követelményeinek meg
határozása, kiképzési készletek kialakítása, igénybe
vételi tervek kidolgozása;

— együttműködés kialakítása az összfegyvernemi, 
a hadtáp, a fegyvernemi és szolgálati ág törzsekkel a 
fegyverzeti biztosítással kapcsolatos kérdések tekinte
tében;

— a fegyverzeti szolgálat feladatainak tervezése a 
m eghatározott időszakra (tervidőszak, naptári év, ki
képzési időszak, gyakorlat, foglalkozás stb.);

— a fegyverzeti szolgálat állományának szakmai 
felkészítése, szakkiképzések, továbbképzések, gyakor
latok szervezése és levezetése;

— a fegyverzeti anyag hadrafoghatóságának és 
megóvásának ellenőrzése, az észerevételek elemzése és 
intézkedések kiadása;

— a közvetlenül vagy szakmailag alárendelt fegy
verzeti szolgálatok, fegyverzeti javító- és tárolóalegy
ségek (műhelyek, raktárak) működésének irányítása 
és ellenőrzése;
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— az ellátás (anyagi biztosítás) megszervezése, irá
nyítása, az anyag- és hitelgazdálkodás szabályainak 
betartása;

— a fegyverzeti anyagok nyilvántartása, elszámo
lása;

— a megőrzésre vonatkozó intézkedések kidolgo
zása, az előírások betartásának ellenőrzése;

— a fegyverzeti anyag karbantartásának  és techni
kai kiszolgálásának szervezése, szakmai irányítása;

— a javítás (technikai biztosítás) tervezése, illetve 
végrehajtása, a javítóalegységek m unkafeltételeinek 
m egteremtése;

— m ódszertani és bem utató foglalkozások szerve
zése és levezetése a parancsnokok, fegyvernem i fő
nökök részére, a személyi állomány fegyverzeti anyag- 
ismeretének (kiképzésének) ellenőrzése;

— káderfejlesztés tervezése, javaslatok előterjesz
tése;

— részt vesz felügyeleti szemlék előkészítésében és 
végrehajtásában;

— feladat-előírások, követelmények, norm ák ki
dolgozása a szolgálathoz tartozó irányító, javító és tá 
roló állomány részére;

— a szocialista verseny- és brigádmozgalom szak
mai segítése (irányítása);

— az újítási tevékenység szervezése, követelm é
nyek kidolgozása, az újítómozgalom segítése;

— az „M” beosztások ellátására történő felkészítés 
irányítása, szakmai feladatok kidolgozása, összeková- 
csolási gyakorlatok (továbbképzések) szervezése, leve
zetése az „M” beosztásokba beosztottak nyilvántartá
sa;

— kísérleti feladatok (csapatpróbák, véleményezé
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sek) végrehajtásának szakirányítása, végrehajtása és 
az eredmények elemzése, összesítése;

— javaslattétel a baleset-elhárítással, rendkívüli 
események megelőzésével kapcsolatos intézkedések 
kiadására, a végrehajtás ellenőrzésére.

24. A fegyverzeti szolgálat szervezeteinek tagozó
dása:

— MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség;
— elvonuló csapatok fegyverzeti szolgálata;
— honi légvédelmi csapatok fegyverzeti szolgálata;
— csapatrepülő csapatok fegyverzeti szolgálata;
— hátországvédelmi csapatok fegyverzeti szolgá

lata;
— HM-közvetlen csapatok és intézetek fegyverzeti 

szolgálata;
— MN FVSzF-ség közvetlen szervezetei.
25. A csapatok fegyverzeti javítóm űhelyei (javító

alegységei) a különböző fegyverzeti eszközök jav ítá
sára szervezett beosztásokat, csoportokat tartalm az
nak, amelyek a m eghatározott műhelyfelszereléssel 
végzik feladataikat.

Egyes szervezeti form ákban a fegyverzet javítóal
egység harcjárm ű javítását is végzi.

Szolgálati viszony tekintetében a fegyverzeti csa
patm űhelyek közvetlenül a fegyverzeti szolgálat fő
nök, vagy a javítóalegység-parancsnok, szakmai irá
nyítás tekintetében a fegyverzeti szolgálat főnök alá
rendeltségébe tartoznak. Lokátor- és rakéta-javító- 
m űhelyek a m érnök-műszaki vagy technikai szolgálat 
főnökhöz is tartozhatnak.

26. A csapatok fegyverzeti rak tárai az ellátóalegy
ségek szervezetében vannak. A csapatok fegyverzeti
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raktárai az ellátóalegység-parancsnok szolgálati a lá - ' 
rendeltségébe tartoznak, szakmai irányításukat a fegy
verzeti szolgálat főnök végzi.

27. A katonai szervezetek harckészültsége és a 
harctevékenysége fegyverzeti biztosításának érdeké
ben — e feladatok ellátására szervezett — megfelelő 
fegyverzeti beosztásokkal rendelkeznek.

Fegyverzeti beosztás — a közvetlen elöljáró fegy
vernemi, vagy szakági hovatartozásától függetlenül
— mindaz, amely a fegyverzeti anyaggal való ellátást, 
javítást, vagy ezekre történő felkészítést végzi. Az 
ilyen beosztások az állom ánytáblákban általában fegy
verzeti szakmai számmal vannak jelölve.

Beosztástípusok

28. A beosztástípusok — a megnevezések tipizálása 
következtében — nem tartalm azzák az állom ánytáb
lákban előforduló és a katonai szervezetek sajátos fel
építéséből következő valam ennyi fegyverzeti beosz
tást. E felsorolás célja az általánosan előforduló beosz
tások és a hozzájuk kapcsolódó szakmai alapkövetel
mények rögzítése. A beosztások ellátásához kapcsoló
dó feladatok m eghatározása — a szakmai alapkövetel
mények figyelem bevételével — a katonai szervezet 
parancsnokának jogkörébe tartozik.

29. Fegyverzeti biztosítás vezetésére, irányítására 
szervezett beosztások:

— fegyverzeti szolgálat főnök (vezető);
— m érnök-m űszaki szolgálat főnök;
— üzemeltető m érnök (technikus);
— igénybevételi főtiszt (tiszt);
— mérnök, főtechnikus.
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30. A fegyverzeti szolgálat főnök beosztást általá
ban a csapatoknál szerveznek.

Fegyverzeti szolgálat vezető beosztást általában 
olyan katonai szervezet típusoknál szerveznek, ame
lyeknek fegyverzetében csak lövészfegyverek és egy
szerűbb műszerek vannak.

31. Olyan katonai szervezet típusnál, amelyek fegy
verzetében rakétakomplexumok, illetve rádiótechni
kai műszerek is vannak, m érnök-műszaki szolgálat fő
nök beosztást is szerveznek.

32. Az üzemeltető mérnök, igénybevételi főtiszt 
(tiszt), illetve mérnök, főtechnikus a feladatkörébe 
tartozó fegyverzeti eszközök üzemeltetését, igénybe
vételét szabályozó normák alapján meghatározza az 
üzemeltetés feltételeit, szervezi és irányítja  a rend
szeres technikai kiszolgálást, előkészítést, tervezi a 
javítást, továbbá intézi az e feladatokhoz kapcsolódó 
anyagi biztosítási ügyeket, tervezi és ellenőrzi a had
rafoghatóságra m eghatározott m utatók betartását.

33. Fegyverzeti javítás, technikai kiszolgálás Vég
rehajtására szervezett beosztások:

— javítóalegység-parancsnok (technikai üzemel
tető szolgálat főnök; műszaki üzemeltető szolgálat fő
nök);

— javító m érnök;
— technikus (főszerelő, főműszerész);
— szerelő (műszerész, szakm unkás);
— tűzszerész;
— kezelő-szerelő;
— gépkocsivezető-fegyverszerelő (műszerész);
— ügyeletes technikus (műszerész, szerelő).
34. A javítóalegység-parancsnok felelős — a pa-

14
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rancsnok általános katonai felelősségén tú l — a tech
nikai kiszolgálási és javítási m unkák technológiai u ta
sításainak betartásáért, a m unkahelyek és az alakat- 
részellátás m egszervezéséért, a javító és ellenőrző be
rendezések, szerszámok biztosításáért és m eglétéért, 
a biztonsági előírások betartásáért.

A javítóalegység-parancsnok biztosítsa a javítások 
és technikai kiszolgálások határidőre történő végre
hajtását, a technológiai előírások m eglétét és ism ere
tét; felelős a technikai kiszolgálás és javítás minősé
géért, a szakszerűtlen m unkából bekövetkező balese
tért, rendkívüli esem ényért.

35. A javító m érnök felelőssége, feladatköre meg
egyezik a javítóalegység-parancsnokéval.

36. A technikus felelős a végzett m unkák minősé
géért, a határidők betartásáért, a baleset-elhárítás 
megszervezéséért, a szerszámok, berendezések meglé
téért, épségéért, a hibájából bekövetkező balesetekért, 
rendkívüli esem ényekért.

Az alegységparancsnok utasításai alapján önálló 
javítási tevékenységet végez. Ism erje a javítandó esz
közök felépítését, működési és javítási követelményeit, 
sajátosságait. Szakszerűen alkalmazza a javító, mérő 
és ellenőrző berendezéseket. Irányítsa a csoportjába 
beosztott szerelők m unkáját, segítse elő azok fejlődé
sét és önálló m unkákra történő felkészítését.

37. A szerelő felelős a részére kiadott szerszámok, 
felszerelések megóvásáért, rendeltetésszerű karban
tartásáért, a feladatával kapcsolatos technológiai (és 
biztonsági) előírások ism eretéért és betartásáért.

A javítóalegység-parancsnok, vagy a technikus u ta
sításai alapján végzi a részére kiadott feladatokat.

15
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Azonnal jelentse a technikusnak, vagy a javítóalegység 
parancsnokának a munkavégzés közben észlelt rend
ellenességet, szerszám- vagy alkatrészhiányt. Állan
dóan fejlessze szakmai ism ereteit, legyen tisztában a 
harckészültségi fokozatok elrendelésekor reá háruló 
feladatokkal.

38. A tűzszerész felelős a robbanásveszélyből eredő 
tűz- és balesetek megelőzéséért, a biztonsági előírások 
betartásáért, a robbanásveszély elhárításáért.

A javító- vagy tárolóalegység-parancsnok utasításai 
alapján végzi feladatait.

A lőszerek karbantartása, technikai kiszolgálása, ja
vítása, teljesre szerelése során folyamatosan ellenőrzi 
a m unkahelyek megszervezését, berendezését, a biz
tonsági előírások betartását. V égrehajtja a kijelölt lő
szerek megsemmisítését. Felelőssége és feladatai egyéb 
tekintetben megegyeznek a technikus részére előír
takkal.

39. A kezelő-szerelő kettős kiképzése alapján vala
mely fegyverzeti eszköz kezelője. Felelőssége és álta
lános szerelői feladatai megegyeznek a szerelő részére 
előírtakkal. A kezelő-szerelő (lövész alegységeknél, lö- 
vész-szerelő) alapvető feladata az alegység technikai 
ellenőrzések alkalmával felfedett hibák megjavítása 
az alegység TASZT készletéből, lövészeteken bekövet
kező akadályok elhárítása. A kezelő-szerelő a javító
alegységnél dolgozik olyan esetben, ha ott alegységé
nek fegyverzetét javítják.

40. A gépkocsivezető-szerelő kettős kiképzése alap
ján a részére kiadott gépkocsi vezetése (és technikai 
kiszolgálása) m ellett végzi a részére előírt szerelői fel
adatokat. Felelőssége megegyezik a szerelő részére 
előírtakkal.
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41. Az ügyeletes technikus (műszerész, szerelő) fe
lelős az üzemelési szabályok, technológiai előírások 
m egtartásának ellenőrzéséért. Feladata az üzemben- 
tartás biztosítása és a harci alkalm azást befolyásoló 
hibák elhárítása, javítása. Ism erje az üzem eltetett esz
köz állapotát, üzem óra-tartalékát. Gondoskodjon a 
TASZT készlet feltöltöttségéről és a törzskönyvek 
naprakész vezetéséről.

42. Fegyverzeti kiszolgálás, tárolás és megőrzés 
végrehajtására szervezett beosztások:

— tároló osztályvezető (alosztályvezető);
— tároló-szállító alegységparancsnok;
— raktárvezető, raktáros;
— tárolópont-parancsnok;
— technikus;
— főkezelő, kezelő;
— gépkocsivezető-kezelő;
— rakodó (lőszeres);
— nyilvántartó  (könyvelő).
43. A tároló osztályvezető (tároló alosztályvezető) 

felelős a tárolási előírások betartásáért, valam int a 
megőrzésre és átadás-átvételre vonatkozó szabályok 
megtartásáért. Biztosítsa a fegyverzeti eszközök káros 
behatás (csapadék, napsugárzás, tűz, villám stb.) elleni 
védelmét, valam int azok elvesztésének, eltulajdonítá
sának, jogtalan használatának megakadályozását, 
mennyiség és minőség szerinti nyilvántartását, a kész
letek alakulásának elszámolását. Gondoskodjon a ra 
kodás és szállítás megszervezéséről, a biztonsági elő
írások betartásáról, a karbantartás és technikai kiszol
gálás végrehajtásáról.

44. A tároló- szállítóalegység-parancsnok felelős a
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készletében levő eszközök szabályos tárolásáért, a 
megőrzésre és átadás-átvételre vonatkozó előírások 
m egtartásáért, a szállítás és rakodás szabályainak be
tartásáért. Biztosítsa a speciális gépkocsivezetők és 
-kezelők kiképzését és gyakoroltatását. Gondoskodjon 
a szállítások megszervezéséről, a biztonsági előírások 
betartásáról, valam int a karbantartás és technikai 
kiszolgálás végrehajtásáról.

45. A raktárvezető, a tárolópont-parancsnok, a rak
táros felelőssége és feladatai a részére m eghatározott 
raktár(ak), anyagcsoport, és állomány tekintetében 
megegyezik az előbbiekben leírtakkal.

46. A főkezelő (kezelő) felelős a rábízott speciális 
berendezés üzemeltetési szabályainak betartásáért, a 
biztonsági előírások végrehajtásáért, a hibájá
ból bekövetkező rongálódásért, balesetért, hiá
nyért. Kötelessége elvégezni a berendezés technikai 
ellenőrzését és karbantartását. A kiképzés és gyakor
lás folyamán sajátítsa el a berendezés kezelésére és 
balesetm entes üzem eltetésére vonatkozó előírásokat 
és eljárásokat. Biztosítsa a rakodás és szállítás tárgyát 
képező eszközök sértetlenségét, az átadás-átvétel sza
bályainak betartását.

47. A gépkocsivezető-kezelő kettős kiképzése alap
ján a részére kiadott gépkocsi vezetése (és technikai 
kiszolgálása) m ellett végzi a gépkocsi speciális beren
dezéseinek (daru, áram forrás, töltő-ürítő, melegítő, 
légsűrítő berendezés stb.) kezelését. Kötelessége is
merni a kezelésére bízott berendezés üzem eltetési sza
bályait, karbantartására és technikai kiszolgálására 
vonatkozó előírásokat, a biztonsági rendszabályokat, 
felelős ezek betartásáért.

A berendezés rendellenes működése, hibája esetén
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az üzem eltetést szüntesse meg és azonnal jelentsé 
közvetlen elöljárójának.

48. A rakodó (lőszeres) felelős a rakodási biztonsági 
előírások m egtartásáért, a részére m eghatározott esz
közök szakszerű m álházásáért. Sajátítsa el az eszkö
zök azonosítását azok jelölései alapján és legyen képes 
szállítmányok összeállítására (az összeállítás irányí
tására). Biztosítsa az átadás-átvétel szabályainak be
tartását, végrehajtását, a rakodás és szállítás során 
az eszközök sértetlenségét, rögzítését.

49. A nyilvántartó  (könyvelő) felelős az okmányok 
szabályszerű vezetéséért, a számszaki előírások betar
tásáért. Elkészíti az átadás-átvétel okm ányait, vezeti 
a nyilvántartási könyveket (kartonokat), kidolgozza az 
elszámoláshoz és tervezéshez szükséges összesítéseket, 
elosztókat. Biztosítsa a nyilvántartások naprakészsé
gét, a helyzetjelentések és igénylések határidejének 
betartását.

50. A fegyverzet javító és tároló intézetek (lőszer- és 
fegyverraktárak, javítóbázisok, üzemek) szervezete és 
beosztásai eltérőek a csapatok fegyverzeti szolgálatá
nak szervezetétől. Az intézeteknél szervezett beosztá
sokra vonatkozó követelm ényeket a szervezeti és m ű
ködési szabályzatok, illetve a m unkaköri leírások ta r
talmazzák.
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II. FEJEZET

A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT VEZETÉSE, 
IRÁNYÍTÁSA

51. A fegyverzeti szolgálat vezetése, irányítása szol
gálati (közvetlen) és szakmai (közvetett) úton valósul 
meg.

52. A fegyverzeti szolgálat élén álló fegyverzeti 
szolgálat főnök (vezető) közvetlenül a parancsnoknak, 
vagy az állománytáblában m eghatározott szolgálati 
személynek, szakmailag az elöljáró fegyverzeti szol
gálat főnöknek van alárendelve.

53. A szolgálat m űködését a fegyverzeti biztosítás 
irányítását, a szolgálat szakmai tevékenységének érté
kelését, az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség m int 
a szolgálat legfelsőbb irányító szerve szabályozza.

54. A vezetési és irányítási tevékenység során:
— a fegyverzeti biztosítás átfogó feladatainak ter

vezését;
— a szolgálat szakmai tevékenységének szabályo

zását, ellenőrzését átfogó értékelését;
— a szolgálat előtt álló feladatok m eghatározását;
— a szakmai információs rendszer kialakítását;
— a szolgálat szervezetének korszerűsítését;
— más szervekkel való együttm űködést 

kell megoldani.
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III. FEJEZET 

ANYAGI BIZTOSÍTÁS

A) A FEGYVERZETI ANYAGI BIZTOSÍTÁS 
CÉLJA ÉS TARTALMA

55. A fegyverzeti anyagi biztosítás a fegyverzeti 
biztosítás egyik fő területe.

56. Célja az MN kiképzési, harckészültségi és há
borús felkészítési feladatainak teljesítéséhez szüksé
ges eszközök és fenntartási anyagok — megfelelő mi
nőségben, mennyiségben, időben és helyen a lehető 
legkisebb ráfordítások m ellett való — biztosítása.

57. Magába foglalja:
— a fegyverzeti anyagi-pénzügyi tervezést, a fegy

verzeti anyagok beszerzését és nyilvántartásba vételét;
— a fegyverzeti csapatgazdálkodást;
— a fegyverzeti anyagok ellátásának tervezését, 

szervezését és végrehajtását;
— a fegyverzeti anyag-nyilvántartások vezetését, 

anyagi jelentések készítését, felterjesztését, elszámo
lások végrehajtását;

— a kárügyek rendezését;
— a fegyverzeti anyagok szállításának tervezését, 

szervezését, végrehajtását.
58. A fegyverzeti anyagi biztosítás:
— a fegyverzeti eszközök,
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— a fegyverzeti kiképzési eszközök (metszetek, gya
korló és oktató eszközök, berendezések),

— a fegyverzeti általános eszközök, mérőműszerek, 
szerszámgépek, készülékek,

— a fegyverzeti fenntartási anyagok,
— a külső javítások, szolgáltatások 

biztosítására terjed ki.
59. A fegyverzeti anyagi biztosítás tárgyát képező 

anyagok, szolgáltatások központilag vagy a csapatgaz
dálkodás keretében kerülnek biztosításra.

A központi biztosítású anyagok körét az MN FVSzF- 
ség határozza meg.

B) FEGYVERZETI ANYAGI-PÉNZÜGYI 
TERVEZÉS, A FEGYVERZETI ANYAGOK 

BESZERZÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

60. A fegyverzeti szolgálat közép- és rövidtávú 
anyagi-pénzügyi tervét az MNVKF által kiadott in
tézkedések és az alkalmazó HM -szervek javaslatai, 
valam int a szervezetek igényei alapján az MN FVSzF- 
ség dolgozza ki.

61. A szervezeteknek az anyagi-pénzügyi tervek 
összeállításához a tervezési időszakra vonatkozóan az 
alábbiakat kell m egadniuk:

— az állománytábla, a hadinorm a, illetve ellátási 
norma szerint járó mennyiségen felüli fegyverzeti esz
közigényeket, a fegyverzeti kiképzési és általános esz
közigényeket;

— azon központi biztosítású fegyverzeti fenntartási 
anyagokból, melyekből az ellátás norm ák alapján tör
ténik, a norma szerint járó mennyiségen felüli igé
nyeket;

22

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás 11919 124



— a központi biztosítású, de nem  norm a szerinti 
ellátású fenntartási anyagból a szervezetek által te r
vezett igényeket;

— a fegyverzeti csapathiteligényeket;
— a központi bázisokon végzendő hitelesítési igé

nyeket;
— a gyári (külföldi, bázis) javítási igényeket.
Az igényeket megfelelően indokolni kell.
62. Az igények összeállításának és felterjesztésének 

rendjét az MN FVSzF-ség esetenként kiadott tervezési 
intézkedésében szabályozza az alábbi elvek figyelem- 
bevételével :

— a seregtesteknek és a hadm űveleti-harcászati 
magasabbegységek alárendeltjeik igényeit eredetben 
és összesítve;

— az MN FVSzF-ség közvetlen ellátási hatásköré
be tartozó szervek, intézetek igényeit pedig külön- 
külön kell felterjeszteni.

63. Az anyagi-pénzügyi tervbe felvett igényeket az 
MN FVSzF-ség közvetlenül, vagy a tervezésbe bevont 
központi tárin tézeten  keresztül visszaigazolja a szer
vezeteknek.

64. A fegyverzeti anyagokat (szolgáltatásokat) a jó
váhagyott rövidtávú anyagi-pénzügyi te rv  alapján az 
MN FVSzF-ség, a központi tárintézetek, illetve a csa
patok szerzik be.

65. A fegyverzeti anyagok (szolgáltatások) beszer
zését kell végrehajtani.

Az MN FVSzF-ség szerzi be:
— a fegyverzeti eszközöket;
— a fegyverzeti kiképzési eszközöket;
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— az im port beszerzésű fenntartási anyagokat;
— a gyári (külföldi, költségvetési üzemi) javításo

kat.
A központi tárintézetek szerzik be:
— a fegyverzeti általános eszközöket;
— a központi biztosítású hazai beszerzésű fenn tar

tási anyagokat;
— a bázis javításokhoz szükséges anyagokat és szol

gáltatásokat.
A csapatok szerzik be a csapatgazdálkodás kereté

ben:
— a népgazdaságban szabadon vásárolható, nem 

központi biztosítású fenntartási anyagokat;
— a csapat javításhoz szükséges szerszámokat, szer

számgépeket (5000 F t egyedi érték alatt) és szolgálta
tásokat.

66. A beszerzett anyagok mennyiségének és minő
ségének ellenőrzése u tán  átvételi bizonylatot (átvételi 
jegyzőkönyv, bevételi záradékkal ellátott számla, szál
lítólevél stb.) kell kiállítani. Az átvételi bizonylat alap
ján a beszerzett anyagot a fegyverzeti anyagnyilván
tartásba be kell vételezni.

67. Szolgáltatás esetén a szolgáltatás megfelelő mi
nőségű elvégzését kell igazolni.

68. A beszerzett anyagok, szolgáltatások ellenérté
két a vonatkozó pénzügyi utasítások szerint kell ren
dezni.

69. Az esetleges reklam ációkat a központi biztosí
tású anyagok vonatkozásában a központi tárintézetek, 
illetve az MN FVSzF-ség bonyolítja. A csapatbeszer
zésű anyagokkal (szolgáltatásokkal) kapcsolatos rekla-
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mációk esetében a népgazdaságban érvényben levő 
jótállási (garanciális) rendelkezések szerint kell el
járni.

C) FEGYVERZETI CSAPATGAZDÁLKODÁS

70. A fegyverzeti csapatgazdálkodás magába fog
lalja:

— a csapathitelek tervezését, biztosítását, felhasz
nálását, elszámolását;

— a feleslegessé vált anyagok értékesítését, a bevé
telek felhasználását.

A csapathitelek tervezése, biztosítása, felhasználása

71. A csapatgazdálkodás keretében biztosítandó 
fegyverzeti anyagok (szolgáltatások) beszerzése a 
fegyverzeti csapathitelek terhére  történik.

72. A csapathitelek tervezése alulról felfelé, igény
lés ú tján  történik  és részét képezi a rövidtávú anyagi
pénzügyi terv  készítésének.

73. A tervezés alapja a katonai szervezet
— fegyverzeti eszközeinek fa jtá ja  és mennyisége,
— fegyverzeti javító m űhelyének típusa és m eny- 

nyisége,
— a tervidőszakra megszabott — a hitelkeretek fel- 

használását befolyásoló — feladatok,
— a fegyverzeti kabinetfejlesztés célkitűzései,
— a rendelkezésre álló norm agyűjtők,
— az előző évi fogyások,
— a meglevő készletek és
— az MN FVSzF-ség előírásai.
74. A csapathiteligényt jogcím enként (Fv 03-024 és 

Fv 03-031) egy összegben kell tervezni.
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Az igény tartalm azza:
— a fegyverzeti szolgálat működéséhez szükséges 

csapatbeszerzésű anyagok, kézi forgácsolószerszámok 
vásárlásához;

— a rendszeresített fegyverzeti műhelyek, eszkö
zök teljességébe tartozó egyedi értékben 5000 F t alat
ti kisgépek, m űszerek beszerzéséhez;

— a fegyverzeti eszközök csapat által m egrende
lendő vállalati javításához, valam int

— a kabinetfejlesztéshez szükséges összegeket.
75. A fegyverzeti kabinetfejlesztési hiteligényt az 

alábbi csoportosításban kell tervezn i:
— a m ár meglevő fegyverzeti kabinet éves fejlesz

tési költségeit;
— új fegyverzeti eszközök rendszerbeállítása ese

tén a kabinet továbbfejlesztéséhez szükséges összege
ket tételesen, a cél rövid indoklásával.

76. A seregtest, magasabbegység FVSz-ok aláren
deltjeik által felterjesztett hiteligényeket ellenőrizzék, 
a saját szükségleteikkel együtt összesítsék és küldjék 
meg az MN 7215-nek, csatolva hozzá az alárendeltek 
eredeti igényét.

77. A csapatok, intézetek által m egküldött igényeket 
az MN 7215 összesítse és a kapott eredeti indoklások
kal együtt terjessze fel az MN FVSzF-ségre jóváha
gyásra.

78. Az MN FVSzF-ség a felterjesztett igényeket el
bírálja, az igénylők felé jóváhagyott előirányzatokat 
az MN 7215 ú tján  visszaigazolja, és intézkedik azok 
biztosítására.

79. A seregtest és magasabbegység FVSz-ok az év 
közben felmerülő terven felüli feladatok saját hatás
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körben történő megoldása céljából tartalékot képez
hetnek. A visszatartható tartalékkeret felső határa  a 
biztosított előirányzatok 5% -a lehet.

Ha az elöljáró szervek több szinten gyakorolják a 
gazdálkodás irányítását (pl. seregtest, magasabbegy
ség), a tartalékképzés jogköre — az előbbiekben meg
határozott felső határ keretén belül — megosztható.

80. A seregtest és m agasabbegység FVSz-ok az éves 
előirányzatok jóváhagyásakor az alárendeltjeik  kö
zött átcsoportosításokat hajthatnak  végre.

81. A jóváhagyott előirányzatokat a katonai szerve
zetek parancsnokai év közben m ódosíthatják.

82. Az MN FVSzF-ség az általa külön feladatként 
megszabott beszerzési, javítási, átszerelési, tárolási, 
bevizsgálási stb. m unkák végrehajtásához az é rin te tt 
katonai szervezet részére célhitelt (decentralizált hi
telt) biztosít. E hitelelőirányzat átcsoportosítását a be
szerzett anyagok m ásra történő felhasználását csak az 
MN FVSzF előzetes írásbeli engedélyével lehet végre
hajtani. A diktált feladatok m aradéktalan végrehaj
tása után jelentkező m egtakarítás — akár anyag, akár 
pénz — felhasználására a katonai szervezet nem  jogo
sult.

83. A katonai szervezetek FVSz-ai a tárgyévet meg
előző december hónapban — éves beszerzési tervet 
kötelesek készíteni negyedéves bontással. A szükséges 
összeget a pénzügyi szolgálattól ennek megfelelően 
igénylik.

Az ütemezésnél vegyék figyelembe azt a körül
ményt, hogy a javadalom  csak a negyedévek első nap
jával kerül átutalásra.
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84. A csapatgazdálkodás körében az Fv 03-024-1-11 
jogcímre az alábbi beszerzések eszközölhetők:

— fegyverzeti eszközök hadrafogható állapotban 
tartásához szükséges és a népgazdaságban szabadon 
beszerezhető anyagok;

— a fegyverzeti eszközök és javítóm űhelyek teljes
ségébe tartozó kézi és forgácsoló szerszámok, egyedi 
értékben 5000 Ft-on aluli kisgépek, műszerek, vala
m int;

— olyan szolgáltatások, melyek a fegyverzeti esz
közök javításához helyi vállalatok által elvégeztet
hetek.

Az MN FVSzF-ség közvetlen alárendeltségébe tar
tozó raktárak, bázisok a fentieken kívül e jogcímre 
szerzik be — a leírt korlátozások figyelembevételével
— javítási, átszerelési, tárolási és bevizsgálási felada
taik végrehajtásához szükséges anyagokat, szerszá
mokat és szolgáltatásokat.

85. A csapatgazdálkodás körében beszerezhető 
fegyverzeti kiképzési segédeszközök és anyagok — az 
Fv 03-031-2-11 jogcímre a következők lehetnek:

— m ár meglevő fegyverzeti kabinet éves fenntar
tásához szükséges anyagok (de ezek nem lehetnek el
helyezési, általános kiképzési, politikai, irodaszer stb. 
anyagok);

— új fegyverzeti eszközök rendszerbeállítása ese
tén a fegyverzeti kabinet továbbfejlesztéséhez szük
séges (de nem más szolgálati ághoz tartozó) anyagok;

— olyan anyagok, melyek az MN Kik. Főfelügyelő
ség által kiadott cikk jegyzékben nem szerepelnek, pl.: 
fegyverzeti kiképzési tablók, m akettek, falitáblák és 
azok esetleges elkészítéséhez és javításához szükséges 
klf. anyagok.
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86. A katonai szervezetek beszerzéseiket:
— kereskedelmi és term elő vállalatoktól, illetve szö

vetkezetektől ;
— MN raktártól, illetve ellátó szervektől;
— indokolt esetben — a m indenkor érvényben levő 

rendelkezések figyelem bevételével — magánszemé
lyektől is eszközölhetik.

87. Az MN raktáraktól, illetve ellátó szervektől a 
raktári készletektől függően térítés ellenében olyan a 
csapatgazdálkodás körébe u talt anyag szerezhető be, 
amely a kereskedelem ben átm enetileg, vagy tartósan 
nem kapható.

Kötelezettségvállalás

88. A katonai szervezet parancsnoka a részére jó
váhagyott fegyverzeti kiadási előirányzat terhére fi
zetési kötelezettségvállalásra jogosult.

A parancsnok a kötelezettségvállalási jogkör gya
korlását — a személyhez kötött esetek kivételével — 
írásos parancsban átruházhatja  a fegyverzeti szolgálat 
vezetőre.

89. A beszerzési árak ellenőrzését, elfogadását a 
központi biztosítású anyagok vonatkozásában a köz
ponti tárintézetek, illetve az MN FVSzF-ség végzi. A 
csapatbeszerzésű anyagok árainak elfogadása a pa
rancsnok, illetve átruházás esetén a fegyverzeti szol
gálat vezető jogkörébe tartozik.

90. A katonai szervezetek a fegyverzeti előirány
zatokról ny ilvántartást kötelesek vezetni, amely biz
tosítsa:

— jogcímenként a jóváhagyott költségvetési elő
irányzatok, illetve módosítások nyilvántartását;
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— a gazdálkodásra jogosult vezetők operatív tá jé
koztatását a rendelkezésre álló fegyverzeti előirány
zatok tényleges és jogcímhelyes felhasználásáról;

— a gazdálkodási fegyelem betartásának ellenőrzé
sét és a társadalm i tulajdon védelmét;

— az elöljáró szervek és az MN FVSzF-ség felé az 
év végi helyzetjelentés szöveges értékeléséhez szüksé
ges információt;

— a gazdálkodás értékeléséhez (pénzmaradvány, 
átnyúlt szerződések, fizetési kötelezettségek stb.) szük
séges információt a csapat pénzügyi beszámoló jelen
téshez.

91. A jóváhagyott előirányzatot és módosításait, 
valamint a kifizetéseket a „költségvetési előirányzat 
nyilvántartó lapon” jogcímhelyesen kell nyilvántarta
ni és naprakészen vezetni.

92. A fegyverzeti költségvetési előirányzatok terhé
re végzett beszerzésekkel, vásárlásokkal kapcsolatos 
bevételezési, nyilvántartási és záradékolási szabályo
kat az anyagnyilvántartási utasítás és kifizetésekkel 
kapcsolatos pénzügyi utasítások tartalmazzák.

93. A pénzm aradványt a felhasználó szinteken az 
év végi pénzügyi beszámoló jelentés keretében kell el
számolni. A beszámoló összeállításához vállalatonkén- 
ti bontásban szerződésenként írásban kell a pénzügyi 
szolgálattal közölni a következő évre átviendő össze
geket.

A pénzmaradvány m egállapítását az MNVK Agt. 
Csf. és MN PÜSZF utasítása szerint kell végrehajtani.

94. A fegyverzeti szolgálatok kötelesek évente be
számolni a részükre jóváhagyott költségvetési elő
irányzatok felhasználásáról az évvégi anyagi helyzet-
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jelentés szöveges értékelésében. A beszámoló ta rta l
mazza :

— a jóváhagyott előirányzat összegét;
— évközi módosítások összegét és célját (hova, mi

re);
— felhasznált összeget;
— m aradvány összegét; ebből az á tnyú lt szerződé

sek összegét,
az á tnyúlt fizetési kötelezettségek összegét,

— annak értékelését, hogy a jóváhagyott előirány
zat elegendő volt-e a fegyverzeti eszközök hadrafog
hatóságához és a javítóm űhely üzem eltetéséhez szük
séges anyagok (szolgáltatások) beszerzésére;

— javaslatokat a beszerezhető anyagok körének 
módosítására.

95. A takarékos gazdálkodásból és a tervszerű ta r
talékolásból, valam int a következő évre áthúzódó fel
adatokból, szerződésekből és fizetési kötelezettségek
ből származó pénzm aradványt jóváhagyás u tán a csa
patok, intézetek az adott költségvetési éven túl is fel
használhatják.

A feleslegessé vált anyagok értékesítése 
és a bevételek felhasználása

96. A katonai szervezeteknél a feleslegessé vált 
fegyverzeti anyagok feltárását, hasznosítását és nyil
vántartását a feleslegessé vált anyagok hasznosításá
ról szóló HM -utasítás és MN FVSzF-i végrehajtási 
utasítás szabályai szerint kell végrehajtani.

97. Katonai szervezetek csak a parancsnok selejte
zési jogkörébe tartozó nem elszámolás, illetve csere
köteles feleslegessé vált anyagokat hasznosíthatnak.
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98. A feleslegessé vált anyagok értékesítése az 
FVSz utalványozása alapján — az erre a célra elkü
lönített utalványtöm b felhasználásával — történik. Az 
utalványon fel kell tün tetn i az értékesítésre jellemző 
adatokat.

99. Az értékesítésekből származó bevételeket az 
adott szervezet pénzügyi szolgálat bankszám lájára 
kell átu taltatn i vagy befizettetni. Készpénzben való el
számolás tilos!

100. A feleslegessé vált anyagok értékesítéséből 
származó bevételt a katonai szervezet parancsnoka 
saját hatáskörben a HM utasítás alapján használhatja 
fel.

D) A FEGYVERZETI ANYAGOK ELLÁTÁSÁNAK 
TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA

101. Ellátási tevékenység alatt, a különböző szintű 
fegyverzeti szolgálatok azon tervező, szervező, irányí
tó és végrehajtó ténykedését kell érteni, amely arra 
irányul, hogy a készletében levő, vagy elöljáró szer
vezettől biztosítandó fegyverzeti anyagokat valami
lyen felvetődött jogos igény alapján a szervezetek kö
zött átcsoportosítsa, illetve új szervezet esetén bizto
sítsa.

102. A fegyverzeti szolgálat ellátási tevékenysége 
a fegyverzeti eszközök és a fegyverzeti fenntartási 
anyagok ellátására tagozódik.
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Fegyverzeti eszközök ellátásának tervezése, 
szervezése

103. A fegyverzeti eszközök ellátás tervezésének 
alapját az adott középtávú tervidőszakra az MNVKF 
által jóváhagyott átfegyverzési terv  képezi.

104. Az átfegyverzési tervben szereplő új típusú 
fegyverzeti eszközök rendszerbeállítására az alkalm a
zó fegyvernemi főnökségnek az MN FVSzF-ség köz
reműködésével kom plex feladattervet kell készítenie.

105. Olyan fegyverzeti eszközök esetében, ame
lyeknek nincs MN szintű alkalmazó főnöksége a komp
lex rendszerbeállítási feladattervet az MN FVSzF-ség 
készíti el.

106. Szervezési időszakonként m inden szintű fegy
verzeti szolgálatnak az elöljáró fegyverzeti szolgálat
tal egyeztetve meg kell tervezni a saját és alárendelt 
szervei fegyverzeti eszközökkel, valam int állom ány
táblás fegyverzeti kiképzési eszközökkel történő ellá
tását. Az MN FVSzF-ségen m inden önálló hadrendi 
elemet tartalm azó ellátási terv  készül.

107. A tervezést
— a szervezési intézkedés,
— az MN FVSzF-ség által kiadott szakmai intézke

dés,
— az állom ánytáblák előírásai,
— a hadi- és ellátási norm ák (optikai eszköznor

mák, MK lőszerkiszabati és lépcsőzési normák, ki
képzési rakéta- és lőszernormák, kiképzési eszköznor
mák),

— rendszerbeállítási tervek 
figyelembevételével kell végrehajtani.
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108. Az állománytáblák anyagi összesítőlapján, va
lam int az optikai eszköz norm ában típusmegjelölés 
nélkül feltün tete tt fegyverzeti eszközök konkrét tí
pusát az MN FVSzF-ség szakmai intézkedése tarta l
mazza.

109. Az ellátás tervezését a seregtest, a hadműveleti
— harcászati magasabbegység és a magasabbegység 
fegyverzeti szolgálatok „Tervkönyv”-ben végzik.

110. A „Tervkönyv”-nek tartalm aznia kell az adott 
fegyverzeti szolgálat ellátási hatáskörébe tartozó vala
mennyi alárendelt egység, önálló alegység, valamint 
az u talt szervek béke (B) és hadi (H) fegyverzeti esz
köz szükségletét, és ellátottsági helyzetét.

111. Az egység, önálló alegység fegyverzeti szolgá
latok az ellátás tervezését az „M” és „HKSZ”-i mun
katerv részeként készítik el.

112. Az egység, önálló alegység fegyverzeti szolgá
latok ellátási tervének az adott szervezetre kiadott 
állománytábla bontásban tartalm aznia kell minden 
alegység fegyverzeti eszközszükségletét és azok ellá
tottsági helyzetét.

113. Intézetekre, szervekre és parancsnokságokra 
az előzőek értelem szerűen alkalmazandók.

114. A katonai szervezeteknek állomány tábláikban 
nem szereplő — normák, illetve igénylés alapján biz
tosított — fegyverzeti kiképzési eszközökkel, fegyver
zeti általános eszközökkel való ellátása az anyagi-pénz
ügyi terv  adatai, vagy esetenként készített ellátási 
tervek alapján történik.

115. A fegyverzeti eszközök központi készletből ka
tonai szervezetek részére történő kiadására, a szerve-
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zetek közötti átcsoportosítására, valam int központi 
készletbe való leadására szervezési időszakonként az 
ellátási tervek, két szervezési időszak között pedig az 
állomány tábla-változások, a jóváhagyott rendszerbe- 
állítási tervek, illetve az adott szintű FVSz-ok utasí
tásai alapján kerül sor.

Különböző szintű fegyverzeti szolgálatok 
eszközellátási jogkörei

116. MN FVSzF-ség jogosult intézkedni az alkal
mazó fegyvernemi főnökségek egyetértése m ellett, 
vagy igénye esetén m inden típusú fegyverzeti eszköz 
központi klt-ből való kiadására, vagy oda történő le
adására, seregtestek, HM -közvetlen magasabbegysé- 
gek, egységek, intézetek és szervek közötti átcsopor
tosítására.

117. Seregtest és seregtest szintű fegyverzeti szol
gálat jogosult intézkedni a készletében levő, vagy ré
szére kiutalványozott fegyverzeti eszközök seregtest 
alárendelt magasabbegységek, illetve seregtest köz
vetlenek közötti elosztására, átcsoportosítására, ezen 
eszközök központi készletbe történő bevonása, vagy 
más szervnek történő átadása esetén a leadandó, il
letve átadandó m ennyiség alárendeltek szerinti meg
határozására.

Komplex fegyverzeti eszközök közül seregtesten be
lüli átcsoportosításra azokra van joga, am elyeket ezen 
eszközök anyagi-technikai biztosításáról szóló MN 
FVSzF-i és MN Pc. és Gjmű. Techn. Szóig. F-i közös 
végrehajtási utasítás részére meghatároz.

Pl.: fegyverjavító műhelygépkocsik; sorozatvetők 
stb.
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118. A hadm űveleti-harcászati magasabbegység 
fegyverzeti szolgálat, fegyverzeti eszközellátást csak 
a közvetlenek részére tervez, szervez és irányít. Alá
rendelt magasabbegységei vonatkozásában ellenőrzést 
gyakorol e feladat végrehajtása felett.

119. Magasabbegység fegyverzeti szolgálat jogosult 
intézkedni a készletében levő, vagy részére kiutalvá
nyozott fegyverzeti eszközök magasabbegység aláren
delt egységek, vagy önálló alegységek közötti elosztá
sára, átcsoportosítására, ezen eszközök központi kész
letbe történő bevonása, vagy más szervnek történő 
átadása esetén, a leadandó, illetve átadandó mennyi
ség alárendeltek szerinti meghatározására.

Komplex fegyverzeti eszközök közül magasabbegy- 
ségen belüli átcsoportosításra azokra van joga, ame
lyeket ezen eszközök anyagi-technikai biztosításáról 
szóló MN FVSzF-i és MN Pc. és Gjmű. Techn. Szóig. 
F-i közös végrehajtási utasítás részére meghatároz.

120. Egység, önálló alegység fegyverzeti szolgálat 
jogosult intézkedni a készletében levő, vagy részére 
kiutalványozott m inden típusú fegyverzeti eszköznek 
az egység, önálló alegység, alegységei közötti elosz
tására, átcsoportosítására, ezen eszközök központi 
készletbe történő bevonása, vagy más szervnek törté
nő átadása esetén, a leadandó, illetve átadandó meny- 
nyiség alegység szerinti meghatározására.

121. Az MN FVSzF-ség a m eghatározott ellátási 
jogkörének gyakorlásába bevonja:

— a HM Ellátó Igazgatóság FVSz-át;
— az MN 7576 alakulatot.
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122. A HM Ellátó Igazgatóság FVSz ellátási hatás
körébe tartoznak:

— aH M -szervek;
— HM -szervekhez szorosan kapcsolódó HM-köz- 

vetlen szervezetek;
— az MN FVSzF külön utaltsági intézkedéseiben 

meghatározott szervezetek.
123. Az MN 7576 ellátási hatáskörébe tartoznak az 

MN FVSzF külön utaltsági intézkedéseiben m eghatá
rozott szervezetek.

124. A seregtest (és ennek megfelelő szintű) törzsek 
ellátását a seregtest rendészeti kom endáns egység 
fegyverzeti szolgálata végzi.

125. A magasabbegység törzsek ellátását a maga
sabbegység rendészeti kom endáns egység fegyverzeti 
(megbízott) szolgálata végzi.

126. Az egységtörzsek ellátását, a törzs kiszolgálá
sára szervezett alegység (törzs üteg, kom endáns sza
kasz stb.) szolgálatvezetője végzi.

127. Az alegység állom ányának ellátását az alegy
ség szolgálatvezetője végzi.

128. Tanintézetek FVSz-a csak az intézet beosztott 
tiszt, tiszthelyettes állom ányának ellátását végzi. A 
beiskolázott állomány ellátását a hallgatói alegységek 
szolgálatvezetői, vagy a fegyverzeti anyag kezelésével 
megbízott személyek végzik.

129. Sajátos fegyverzeti ellátási feladat az átfegy- 
verzések végrehajtása. Átfegyverzés a la tt azt a folya
matot kell érteni, am ikor valam ely szervezetnél 
használatban levő fegyverzeti eszközt más eszközre 
cserélnek le, vagy új típusú eszközökkel látják  el.
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130. Átfegyverzések alapja az MN vezérkari főnök 
által jóváhagyott „Átfegyverzési terv” kivonata.

131. A lecserélésre kerülő eszköz központi készletbe 
történő bevonása, vagy más szervezetnek történő át
adása m indaddig nem történhet meg, míg az adott 
szervezetnél a kiadásra került új eszközzel a hadra
foghatóságot megfelelő szinten nem érték el.

132. A lecserélésre kerülő eszköz leadáshoz, illetve 
átadáshoz való előkészítésére esetenként az MN 
FVSzF-ség intézkedik.

A fegyverzeti fenntartási anyagellátás rendje

133. A katonai szervezeteknek a fenntartási anyag
igényeiket a m eghatározott ellátási ú t betartásával a 
HJT-ben előírt bontásban és időpontban kell felter
jeszteni.

134. Az igényben, csak az adott szervezetnél rend
szerben levő fegyverzeti eszközök után, norma szerint 
járó fenntartási anyagok igényelhetők.

135. A norm ákban nem szereplő, de a rendszerben 
levő fegyverzeti eszközök javításához feltétlen szük
séges az időszakonként kiadásra kerülő központi biz
tosítású anyagjegyzék szerinti javító nyersanyagok 
(pl. színesfémek, lemezek, idomacélok stb.) tapaszta
lati számok alapján igényelhetők.

136. Gépi m egm unkálást igénylő javító félkész 
anyagokat (bronzrudak, rúdacélok stb.) csak olyan 
szervezetek igényelhetnek, melyeknek a fegyverjavító 
m űhelyfelszereléseikben az igényelt javító nyers
anyag m egm unkálására alkalmas szerszámgép van ki
adva.
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137. A központi biztosítású javító nyersanyagok, a 
fegyverzeti biztosítású karbantartó  anyagok igénylése 
az alkatrészigénylésekkel párhuzam osan történik.

138. A különböző fegyverzeti eszközök javítására 
kiadott javítókészletek (TASzT-ok) felhasznált alkat
részeinek pótlására csak a javítókészletbe tartozó al
katrészek igényelhetők, a javítókészletbe (TASzT-ba, 
ZIP-be) tartozó alkatrészek, tartozékok norm áinak 
felső határáig.

139. A harckészültséget befolyásoló soronkívüli, 
vagy normán felüli igényeket — megfelelő indoklás
sal — m inden esetben az MN FVSzF-ségre kell felter
jeszteni.

Igénylési, ellátási sajátosságok rakétaeszközök 
fenntartási anyagainál

140. A fenntartási anyagok szükségletét, norm ák 
alapján az üzemeltető szervezetek állapítják meg és 
készítik el, évente két alkalommal.

141. A szervezetek által elkészített alkatrészigényt 
a szolgálati ú t betartásával kell megküldeni a központi 
ellátó fegyverbázisnak. A szolgálati úton m egküldött 
igényt az elöljáró fegyverzeti, m érnök-m űszaki és 
technikai szolgálatoknak ellenőrizni és összesíteni kell.

142. Az ellátó fegyverbázis az ellenőrzött, összesí
tett igények alapján a rendelkezésre álló készletekből 
kiszállítás ú tján  elégíti ki az igényeket.

143. Az ellátó fegyverbázis a kiszállításokat sereg
test közvetlenek, szárazföldi magasabbegységek, honi 
légvédelmi tüzéregységek, honi repülőegységek, kato
nai főiskolák és kiképző központok szintjére ha jtja  
végre, évente két alkalommal.
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Fegyver, löveg, optikai műszer eszközök 
fenntartási anyagainak 

igénylési és ellátási sajátosságai

144. Lövészfeg'yver-alkatrészek és tartozékok igény
lését az előre nyom tatott „jelentés és utalvány” űr
lapokon kell elkészíteni.

145. Löveg, aknavető, optika, infratechnika, műszer, 
hangmérő állomás és navigációs berendezés alkatrész- 
és tartozékigénylését az előre nyom tatás nélküli „je
lentés és utalvány” űrlapokon kell elkészíteni.

146. Az igényeket készítő egységek, szervek és in
tézetek az igények felterjesztését, illetve megküldését 
az ellátó fegyverbázis részére, a HJT-ben előírt szol
gálati ú t betartásával (vagy közvetlenül) végzik.

147. Az ellátó fegyverbázis a hozzá m egküldött igé
nyek jogosságát elbírálja, m ajd az utalványokat érvé
nyesíti és azokból egy példányt a vételezés időpontjá
nak feltüntetésével megküld a felterjesztők részére.

Automatizált légvédelmi irányító, vadászrávezetö 
és rádiólokátor eszközök fenntartási anyagok 

ellátási sajátosságai

148. Ezen eszközökhöz alkatrész- és tartozékigényt 
az üzemeltető alakulatoknak felterjeszteni nem  kell.

149. Az eszközök alkatrész- és tartozékellátásának 
alapja:

— ezen eszközökkel rendelkező alegységek, egysé
gek, magasabbegységek, intézetek, kiképző bázisok, 
valam int az ellátó alakulatok rak tárai által kéthavonta 
az MN 7215 részére m egküldött adatok, valamint 
ugyanezen szervektől havonta m egküldött a csapat
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gazdálkodás keretében beszerzett alkatrészek m ennyi
ségi adatai;

— az MN 7215 által az MN Adatfeldolgozó Központ
nak havonta m egküldött lokátor eszköz és alkatrész 
MN készletbe.vételezéséről készített adatok;

— a lokátor eszközök mennyiségi és típusváltozá
sairól szervezetenkénti bontásban az MN Adatfeldol
gozó Központnak küldött változásjelentések.

150. Az üzemeltető szervezetek alkatrészellátás 
szempontjából 4—8—12 havi ellátási ciklusba vannak 
sorolva.

151. Az ellátási ciklusokba sorolt szervezetek részére 
a soronkövetkező vételezésre (vagy leadásra) az u tal
ványt elektronikus számítógép készíti.

152. M inden ellátási szint az eggyel magasabb el
látási szintnél vételez.

Fegyverzeti anyagok utalványozásának, vételezésének, 
leadásának, átadásának szabályai

ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

153. A fegyverzeti anyagok vételezésének, leadásá
nak, átadásának általános szabályait az „Anyagnyil
vántartási U tasítás” általános rész, valam int az utasí
tás Fegyverzeti Függeléke tartalm azza.

154. Fegyverzeti anyagok vételezését, leadását 
átadását m inden szinten csak okmány alapján lehet 
végrehajtani.

A vételezések, átadások alapokm ánya az „UTAL
VÁNY”.

E célra operatív feladat esetében lehet alkalmazni 
„Átadás-átvételi jegyzőkönyv”-e t is.
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Az utalványozás szabályai

155. Az MN fegyverzeti anyagainak mozgatási 
(utalványozási) rendje az, hogy m inden szintű ellátási 
tagozat — az elöljáró fegyverzeti szolgálat által ki
adott utalvány alapján, a központi javításba adás (ja
vításból történő elszállítás) kivételével — az eggyel 
alacsonyabb ellátási tagozat részére készít utalványt.

156. Az ellátásra hozzá utalt egyéb hátországi szer
vezetek részére az MN 7576 készít utalványt.

157. A laboratórium i és ballisztikai vizsgálat céljá
ból beszállítandó lőszeranyagokra az MN valam ennyi 
érin tett szervezete részére az MN 6214 készít u tal
ványt.

158. Az irányíto tt kiutalások (vagy bevonások) ese
tében az MN FVSzF-ség az utalvány „MEGJEGY
ZÉS” rovatába feltünteti azon egység MN számát, 
akinek (vagy akitől) a k iutalt (bevont) anyagot biz
tosította (bevonta).

Ebben az esetben az anyagmozgatásban érin tett 
seregtest és magasabbegység fegyverzeti szolgálatok
nak az utalvány lebontását így kell végrehajtani.

159. A fegyverzeti eszközök vételezésére, leadásá
ra, átadására kiadott utalványok minden példányára 
(minden szinten) rá kell vezetni végrehajtás alkalmával 
a fegyverzeti eszköz adatait (betűjel, gyártási szám, 
sorozatszám, forgalmi rendszám, törzskönyvszám stb.).

160. A fegyverzeti eszközök adatai u tán a követke
ző záradékot kell felvenni:

„A feltün tete tt adatok helyességét ellenőriztük. 
Azok a fegyverzeti eszközön feltün tete tt adatokkal 
megegyeznek.”
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161. A fegyverzeti anyagok vételezését, leadását 
végrehajtó személyt meghatalmazással, szállítm ány
levéllel, szállítmányőrzési tervvel, fegyverzeti eszkö
zök — kézi optikai eszközök kivételével — esetén 
nyíltparanccsal kell ellátni.

Az előírt okmányok bármelyikének hiánya esetén 
az utalványon meghatározott feladatot TILOS végre
hajtani!

Utalványok számozása és jelzése

162. Az elkészült utalványok nyilvántartására, azok 
számmal történő ellátására, m inden utalványozó 
szervnek rendelkezni kell „U talvány-nyilvántartó  
könyv”-vel.

163. Az MN FVSzF-ségen
— l/-es,l/0 -ás jelzésű utalvány: az MN fegyverzeti 

eszközeinek, a hozzájuk tartozó TASzT- és javítókész
leteknek, készleten felüli (teljességbe nem tartozó) 
mérőműszereknek a mozgatására. (A 0-val jelölt utal
vány titkos ügykezelésre utal),

— N/-es, N/O-ás jelzésű utalvány: az MN fegyver
zeti anyagainak népgazdasági szervek, más fegyveres 
testületek, vagy baráti országok részére történő át
adására (kölcsönadására),

— B/-es jelzésű utalvány: a népgazdasági szervek
nek, más fegyveres testületeknek kölcsönadott fegy
verzeti anyagoknak az MN részére történő visszaszál
lítására, illetve népgazdasági szervek, más fegyveres 
testületek tu lajdonát képező fegyverzeti anyagok MN 
készletébe történő átadására,

— M/ -es jelzésű utalvány: az MN valam ennyi fegy
verzeti anyagára, „M” esetén központi raktáraktól
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(bázisoktól) való felvételezésére, vagy oda történő le
adására, illetve egymásnak alá nem rendelt szervek 
közötti „M” esetén történő átadásra,

— 3, 4, 5, 6/-es jelzésű utalványok: soronkívüli 
fenntartási anyagok, rakéta- és lőszerelemek, valam int 
készletben levő elektronikus mérőműszerek kiutalá
sára, vagy bevonására,

— J/-es jelzésű utalvány: szükség szerinti (rendkí
vüli) javítás céljából bevonásra kerülő lokátor alkat
részek, szerelt egységek (esetleg lokátorok) a népgaz
dasági javító szervnek történő átadására szolgál.

164. A csapat fegyverzeti szolgálatoknál, a csapat 
fegyverzeti szolgálatok minden szintjén az alábbi 
utalvány jelöléseket kell használni:

— F/-es, F/O-ás jelzést: fegyverzeti eszközjegyzé
kekben feltün tete tt eszközök — rakéták és lőszerek 
kivételével — valam int készleten felüli mérőműsze
rek utalványozása esetén,

— L/-es, L/O-ás jelzést: lőszer és rakéta eszközök 
utalványozása esetén,

— M/-es jelzést: az MN FVSzF-ség által kiadott 
„M ’’jelzésű utalvány szükség szerinti részutalványok
ra bontása, illetve a saját tervek alapján ,,M” esetén 
m eghatározott fegyverzeti anyagok alárendelt szer
vek közötti átadására készített utalványok esetén,

— A/-es jelzést: az MN FVSzF-ség által kiadott 3,
4, 5, 6/-es utalványoknak a központi rak tárak  fenn tar
tási anyagutalványainak szükség szerinti részutalvá
nyokra bontása, vagy hasonló anyagok saját raktárról 
történő kiadása, vagy oda történő bevonása esetén.

165. Központi raktáraknál, bázisoknál az MN
FVSzF-ségi utasításra kiutalt bárm ilyen anyag, vagy
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az ellátási hatáskörükbe tartozó fenntartási anyagok 
utalványozása esetén, betűjelzést nem kell alkalmaz
ni.

Minden év elején az utalványok számozását egytől 
kezdjék és az évszámot írják a nevezőbe.

Központi raktáraknál, bázisoknál történő 
vételezések, leadások szabályai

166. Ezen szerveknél vételezésre, vagy leadásra a 
magasabbegységek, seregtest közvetlen és HM -közvet- 
len szervezetek fegyverzeti szolgálatai (mérnök-m ű
szaki szolgálatai stb.), vagy az általuk m eghatalm a
zottak jelenhetnek meg.

167. Lövészfegyverek, optikai eszközök vételezését, 
leadását lehetőleg úgy kell tervezni, hogy a seregtest 
közvetlen egységek szükségletét (feleslegét) a sereg- 
test-raktár, a magasabbegységek részére k iu talt (be
vont) eszközöket a m agasabbegység-raktár egy téte l
ben vegye fel (adja le), és szállítsa el (be) a központi 
raktártól (raktárba), bázistól (bázishoz).

Amelyik seregtest és magasabbegység fegyverzeti 
raktárral nem rendelkezik, ott a fenti feladatra egy- 
egy fegyverzeti szolgálattal rendelkező egységet kell 
kijelölni.

168. A magasabbegységek fegyverzeti szolgálatai 
a vételezési, vagy leadási feladatba bevonhatják az 
alárendelt é rin tett egység (egységek) fegyverzeti 
(mérnök-műszaki stb.) szolgálatát (szolgálatait), vala
mint az é rin te tt kezelőállományt is.

169. A seregtest fegyverzeti szolgálatok a részükre 
megküldött MN FVSzF-i utalvány alapján részutal-
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vány okát, ötnél több alárendeltje érdekeltsége esetén 
„Anyagelosztót” is készítsenek a feladat végrehajtá
sára.

170. Anyagelosztó készítés esetén a seregtest fegy
verzeti szolgálat képviselője — az é rin tett raktárnál, 
vagy bázisnál — előzőleg egyeztetett időpontban sze
mélyesen jelenjen meg a vételezés vagy leadás idő
pontjának alárendeltek szerinti egyeztetése céljából.

ö tnél kevesebb alárendeltje érdekeltsége esetén 
távbeszélőn (géptávírón) pontosítsák a vételezési, le
adási időpontokat.

171. A vételezési, leadási időpontok egyeztetése 
után a seregtest fegyverzeti szolgálatok az MN 
FVSzF-i utalványok példányait, ezen példányon sze
replő fegyverzeti eszközök mennyiségéről szóló saját 
részutalványok két példányát és az „Anyagelosztó” 
egy példányát küldjék meg az érin tett központi rak
tárnak, vagy bázisnak. A részutalványok többi példá
nyait meghatalmazással együtt az érin tett magasabb
egység, seregtest közvetlen egység fegyverzeti szol
gálatának kell megküldeni.

Az elöljáró szervek az utalványokat olyan időszám
vetéssel küldjék meg az alárendelteknek, hogy azok 
a szükséges szállítóeszköz-igényt el tudják készíteni.

172. A magasabbegységek és seregtest közvetlen 
egységek fegyverzeti szolgálatai a részükre kiadott 
seregtest utalvány alapján hajtják  végre az utalvá
nyon szereplő fegyverzeti anyagok vételezését, vagy 
leadását.

173. Löveg, lokátor, rakétaeszközök, műhelyfel
szerelések eseti — a magasabbegység csak egy egysé
gét érintő — vételezés, leadás esetén a magasabbegy-
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ség által kiadott részutalvány és m eghatalm azás alap
ján a feladatot az é rin te tt egység közvetlenül is vég
rehajthatja.

174. A magasabbegység fegyverzeti szolgálatnak 
joga van a részére k iu talt anyagot a központi raktárak, 
bázisok területén  saját utalvány alapján alárendeltjei 
részére átadni, am ennyiben az elszállításhoz vasúti 
anyagot, vagy egyéb szállítóeszközt így biztosított.

175. Központi rak tárak  (bázisok) az MN FVSzF-ség 
utalványait és a seregtest fegyverzeti szolgálatok 
részutalványait kötelesek záradékolni.

176. Központi rak táraknak  (bázisoknak) a maga
sabbegység részutalványait csak löveg, lokátor, ra 
kétaeszközök, m űhelyfelszerelések eseti vételezése 
(leadása) esetén akkor, ha a magasabbegység képvise
lője a feladat végrehajtásánál nincs jelen, kell a meg
hatalmazott szervvel együtt záradékolnia. A záradé
kolt magasabbegység részutalványokat a m eghatalm a
zott szerv a feladat végrehajtása u tán  köteles magával 
vinni.

177. Az utalványokon elrendelt anyagmozgatások 
végrehajtása és záradékolás u tán  a központi rak tárak
nak (bázisoknak) a részükre m egküldött MN FVSzF- 
ségi és seregtest u talványokból:

— egy MN FVSzF-ségi példányt, (a hozzá tartozó 
seregtest példányok egy példányával együtt) ira ttárba 
kell helyezni;

— egy MN FVSzF-ségi példányt 48 órán belül fel 
kell terjeszteni az MN FVSzF-ségre;

— egy MN FVSzF-ségi példányt (a hozzá tartozó 
seregtest példányok egy példányával együtt) 72 órán
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belül meg kell küldeni az érin tett seregtest, HM-köz- 
vetlen szervezet fegyverzeti szolgálatnak.

178. Komplex fegyverzeti eszközök vételezése és 
leadása esetén a központi rak tár (bázis) az utalványok 
megjelölt példányait köteles megküldeni az utalvá
nyon feltün tete tt szolgálatok részére.

Egymásnak nem alárendelt szervezetek közötti 
átadások-átvételek szabályai

179. Seregtestek, HM-közvetlen magasabbegységek, 
egységek, intézetek és szervezetek között a fegyver
zeti anyagokat mozgatni, csak az MN FVSzF-ség által 
kiadott utalvány alapján lehet.

180. Seregtesten, magasabbegységen belül, fegy
verzeti eszközt átadni csak a seregtest, illetve maga
sabbegység parancsnoka engedélyével a seregtest, ma
gasabbegység FVSz utalványa alapján lehetséges. A 
seregtest FVSz „N” normás és a rakétatechnikai esz
közök mozgatása esetén az utalvány egy példányát 
köteles felterjeszteni az MN FVSzF-ségre.

181. Egységen belül fegyverzeti eszközt átadni, 
vagy átvenni az egységparancsnok engedélyével, az 
egység FVSzF által kiadott utalvány alapján lehet.

182. Alegységen belüli fegyverzeti eszközök átadá
sa, illetve átvétele elrendelésére az alegységparancs
nok jogosult.

Seregtest és magasabbegység fegyverzeti raktáraknál 
történő vételezések és leadások rendje

183. Seregtest és magasabbegység fegyverzeti rak
táraktól a fegyverzeti anyagok átvétele, vagy oda tör-
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ténő leadása az érin te tt seregtest, illetve m agasabb
egység FVSzF utalványa alapján történhet.

184. Ezen rak táraknál vételezés:
— állomány tábla szerinti hiányok pótlása;
— átf egy vérzés végrehajtása;
— javításba leadott eszközök visszaadása, illetve a 

helyette kapott (csere) anyag kiadása;
— kiképzési és „MK” lőszerek feltöltése;
— fenntartási anyagok kiadása 

esetén történik.
185. Ezen rak táraknál a leadás:
— állomány tábla szerinti feleslegek;
— átf egy vérzés m iatt bevont régebbi eszközök;
— középjavításra, nagyjavításra szoruló eszközök;
— fenntartási anyagok leadása 

esetén történik.

Egység fegyverzeti raktáraknál történő 
vételezések és leadások rendje

186. Egységraktárból a fegyverzeti anyagok ki
adása és levétele az egység FVSzF által a láírt utalvá
nyok alapján történik.

187. Egység fegyverzeti rak táraknál megkülönböz
tethetünk folyamatos (napi), eseti és időszakos kiadá
sokat, illetve leadásokat.

188. A napi kiadások és levételek időpontjait egy
ségparancsban meg kell jelenteni.

189. A napi kiadások, levételek :
— lövészetekhez szükséges kiképzési lőszerek ki

adása és a lőszerhulladék levétele;
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— őrséglőszerek kiadása, levétele (amennyiben az 
egység lőszerraktárból tö rtén ik );

— a kiképzéshez szükséges fegyverzeti eszközök, 
anyagok (pl. kispuskák) kiadása és levétele.

190. Az eseti kiadások, levételek:
— a szervezési időszakonként az egység részére 

biztosított fegyverzeti anyagok alegységek részére 
történő kiadása, illetve feleslegek levétele;

— átfegyverzések esetén az új fegyverzeti anya
gok kiadása, a régiek bevonása;

— középjavításra szoruló fegyverzeti eszközök le
vétele és ideiglenes tárolása.

191. Az időszakos kiadások feladatai a következők 
lehetnek :

— alegységek részére havonta a norma szerint járó 
fenntartási anyagok kiadása;

— az egység fegyver javító m űhely részére igénylés 
alapján havonta a fenntartási anyagok kiadása.

A fegyverzeti anyagok alegységeknek, személyeknek 
történő átadásának szabályai

192. Az alegységek részére kiutalt, állománytábla 
szerint illetékes fegyverzeti eszközöket az egység 
fegyverzeti szolgálat által kiadott utalvány alapján az 
érin tett alegység parancsnoka köteles átvenni és azt 
aláírásával igazolni.

193. A napi és időszakos vételezéseket (leadásokat) 
az alegységek szolgálatvezetői, vagy tisztek hajtsák 
végre.

194. Az egyéni használatra a felhasználók részére 
átadott fegyverzeti eszközök átadása és az átvétel el
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ismerése a „Részletes felszerelési könyv”-ben, vagy 
„Részletes felszerelési lap”-on történik.

195. Részletes felszerelési könyv használata ese
tén a hivatásos és továbbszolgáló állomány részére kü
lön fejezetet kell nyitni.

196. Az egyéni felszerelésbe tartozó fegyverek ki
adását és gyártási számát a személyi igazolványba, 
illetve a katonai igazolványba be kell vezetni.

197. A felvételezett fegyverzeti eszközöket a más 
szervezethez áthelyezettek nem vihetik magukkal.

198. Vezénylés alkalmával az egyéni fegyverzetet 
csak akkor lehet elvinni, ha a vezénylést elrendelő 
parancsnok a fegyverzeti szolgálat felé erre intézke
dett.

Egyéb esetekben a vezényelt, kórházban ápolt, vagy 
szabadságon levő (tartósan távol levő) személyektől 
a fegyverzeti eszközöket ideiglenesen le kell venni és 
az „M” és HKSz-i tervekben előírtak szerint kell tá
rolni és szállítani.

A fegyverzeti eszközök átadás-átvételének 
műszaki követelményei

199. A fegyverzeti eszközök mennyiségi és minősé
gi átadás-átvétele az érvényben levő üzem eltetési do
kumentációk alapján történik.

200. Az átvevő köteles ellenőrizni:
— az eszköztípusra előírt üzem eltetési dokum entá

ciók meglétét és helyes vezetését (kitöltését);
— a fegyverzeti eszközök teljességét és a hozzá 

tartozó tartalék  alkatrészek, szerszámok és tartozékok 
meglétét és állapotát;
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— a kenőanyagok meglétét, a velük való feltöltött- 
ség’et és azok minőségét;

— az alkatrészek, szerelési egységek, m echanizmu
sok, az egész eszköz állapotát, a festés és a korrózió- 
védő bevonatok minőségét;

— a szerelési egységek, mechanizmusok és beren
dezések működését;

— komplex fegyverzeti eszköznél a bázis járm ű, a 
híradó eszközök teljességét, m űködését és a hozzájuk 
tartozó tartalék  alkatrészek, szerszámok, tartozékok 
meglétét és állapotát;

— a káreljárás lefolytatását igazoló okmányokat.
201. Az átadás-átvétel során észlelt rendellenessé

geket jegyzőkönyvbe kell foglalni, m elyet alá kell írni 
az átadónak és átvevőnek, valam int záradékolni kell 
az átadó-, vagy átvevő alakulat parancsnokának (at
tól függően, hogy az átadás-átvétel mely alakulat ál
lomáshelyén történt). Az átadás-átvételi jegyzőkönyv
ből m inden — az átadás-átvételben é rin tett — csapat
nak és szervnek kell kapnia.

202. A jegyzőkönyv egy példányát szolgálati úton 
kell felterjeszteni annak a szervnek, amely az átadás
átvételt utalványon (vagy egyéb módon) elrendelte.

Fegyverzeti eszközök javításba adásának (cseréjének) 
rendszabályai

203. Fegyverzeti eszközök javításra leadhatók:
— egység;
— magasabbegység;
— seregtest;
— központi fegyverzet javító bázisokhoz (üzemek

hez);
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— polgári javító vállalatokhoz;
— külföldi javítóüzemekhez.
204. A javításba adás történhet:
— tervszerint és
—szükség szerint (rendkívüli meghibásodás esetén).

205. A fegyverzeti eszközök javításba történő le
adása (az egység fegyverzet javító m űhely kivételével) 
az elöljáró FVSz intézkedése alapján történik az aláb
biak szerint:

— magasabbegység fegyverzet javító műhelybe, az 
egység fegyverzet javító m űhely által vezetett „Anyag
javítások könyve” ;

— seregtest fegyverzetjavító műhelybe, a seregtest 
FVSz utalványa;

— központi fegyverzet javító bázisokhoz (üzemek
hez) polgári javítóvállalatokhoz, külföldi javítóüze
mekhez, az MN FVSzF-ség utalványa alapján.

206. Fegyverzeti eszközök központi javítóbázisra 
történő bevonása (visszaadása) — az MN FVSzF által 
jóváhagyott tervek alapján — a javítóbázis utalványa 
alapján is történhet.

207. A seregtest és az MN FVSzF-ség a javításba 
történő leadásra, a kijavíto tt anyag, vagy csereanyag 
visszaadására az utalványokat — lövészfegyverek és 
az optikai m űszerek kivételével — üzemeltető szintig 
készítik. Lövészfegyverek és optikai m űszerek eseté
ben a javításba adás és a csereanyag visszaadása a ja
vítást (cserét) kérő csapat, intézet, szerv által készített 
„csereutalvány” nyom tatványon történik.

A csereutalványokat annyi példányban kell elké
szíteni, hogy végrehajtás u tán m inden é rin te tt (raktár,
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elöljárók, saját) szint nyilvántartásának átvezetését 
biztosítsa.

208. A központi rak tár (bázis) am ennyiben a csere
utalványon cserére kért lövészfegyvert, vagy optikai 
műszert készlet hiányában lecserélni nem, vagy csak 
részben tudja, a fennm aradó mennyiségről „Vissza
maradó jegy”-e t köteles adni. A hiányt a központi 
készlet feltöltődése u tán saját utalványon azonnal kö
teles pótolni. A saját utalványon hivatkozni kell a cse
reutalvány számára, és annyi példányban kell készí
teni, hogy mind az érintett, mind a közbenső elöljáró 
FVSz-ok nyilvántartásának átvezetését biztosítsa.

209. Komplex fegyverzeti eszközök esetén, mind a 
seregtest FVSz-nak, mind az MN FVSzF-ségnek el kell 
készíteni az érin tett szakanyagfelelős szolgálat részére 
szükséges utalvány példányokat is, és meg kell külde
ni részükre.

210. A seregtest és az MN FVSzF-ség által az üze
meltetői szintig készített fegyverzeti utalványok pél
dányait szolgálati úton — a javítóüzem  (bázis) példá
nya kivételével — a javításra történő leadást, illetve 
javításból történő vételezést végrehajtó FVSz-nak kell 
megküldeni.

211. A javításba történő leadást, illetve a javítás
ból történő vételezést végző FVSz a feladat végrehaj
tása után a részére m egküldött elöljáró FVSz-ok utal
vány példányait — kitöltve, záradékolva — 48 órán 
belül köteles m egküldeni részükre.

212. A javítási (csere) utalványokat — végrehajtás 
után — a nyilvántartásokon, minden szinten át kell 
vezetni.
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213. A különböző szintű fegyverzet javító m űhe
lyekbe (üzemekbe) polgári javító vállalatokhoz, kül
földre javításra, leadásra (kiszállításra) kerülő fegy
verzeti eszközöket, a leadást elrendelő utalványon 
m eghatározott tartozékokkal, kiegészítő cikkekkel kell 
leadni (kiszállítani).

214. A leadásra (kiszállításra) kerülő eszközök le
adásával (kiszállításával) egy időben le kell adni a ja 
vítást végző szerv részére az üzem eltetési dokum entá
ciókat és az egyéb okm ányokat is (törzskönyv, löveg- 
könyv, bizottsági jegyzőkönyv, hibakim utatás, kárté
rítési eljárás lefolytatás igazolása stb.).

Az ellátásra utalt szervek anyagi biztosítása

215. Az ellátásra u ta lt katonai szervezetek utaltsági 
viszony szempontjából lehetnek:

— az adott egység, intézet, szerv állom ánytábla 
szerinti saját u taltjai;

— az elöljáró FVSz utaltsági intézkedésében meg
határozott szervek;

— „M” esetén felállítandó, befogadott, békében 
nem élő szervek.

216. Egy adott egység, intézet, szerv által állomány
tábla szerinti saját u ta lt szervei a következők lehet
nek:

— híradó központ;
— laktanya elhelyezési szolgálat;
— kiképző bázis.
217. Az elöljáró FVSz utaltsági intézkedésében 

m eghatározott egyéb u talt szervek lehetnek:
— azonos, vagy közeli helyőrségben diszlokált ki-
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sebb — fegyverzeti szolgálattal nem rendelkező — 
szervezetek;

— az MN FVSzF utaltsági intézkedésében a HM El
látó Igazgatóság FVSz-hoz, illetve az MN 7576 alaku
lathoz ellátásra u talt egyéb hátországi szervezetek.

218. Az „M” esetén felállítandó, befogadott szerve
zetek az érin tett felállító, befogadó szerv szem pontjá
ból az MN „Megalakítási te rv”-ében feltüntetett, bé
kében nem élő — „M” törzzsel nem rendelkező, vagy 
rendelkező — szervezetek lehetnek.

219. A saját utaltak  anyagi ellátását úgy kell végez
ni, m int saját szervezetszerű alegységekét. Nyilván
tartás szempontjából ezen szervek anyagát a „B” 
nyilvántartásban kell nyilvántartani.

220. Az elöljáró FVSz utaltsági intézkedésében 
m eghatározott fegyverzeti szolgálattal nem rendelke
ző szervezetek anyagi ellátására kötelezettek felada
tai:

— azok fegyverzeti eszközökkel és fenntartási 
anyagokkal való ellátása az elöljáró FVSz által e célra 
biztosított anyagokból;

— az előírt nyilvántartások vezetésének segítése, 
vezetésének ellenőrzése;

— a tárolás, megőrzés feladatainak segítése, a vég
rehajtás ellenőrzése;

— helyzetjelentések, igénylések összeállításának se
gítése, az elkészült anyag felterjesztés előtti ellenőr
zése.

221. A HM Ellátó Igazgatóság FVSz, az MN 7576 
feladata az ellátásra u taltak  ellátási folyam atában:

— az ellátásra utaltak  állom ánytábla szükséglet
szerinti ellátása fegyverzeti eszközökkel;
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— igény és norm ák alapján történő ellátásuk a 
fenntartási anyagokkal.

Az állomány tábla szükséglet adatait m indkét szerv 
részére az MN FVSzF-ség biztosítja.

222. A befogadó szervezet feladatai a befogadott — 
„M” esetén felállítandó, m egalakítandó — egység, in
tézet, szerv fegyverzeti anyagellátása folyam atában.

a) „M” törzzsel nem rendelkező befogadott esetében:
—kiutalt anyag vételezésének megszervezése, el

szállítása, tárolása, nyilvántartása, megőrzése, karban
tartása, azokról az előírt jelentések elkészítése és fel- 
terjesztése, azok kiadáshoz történő előkészítése.

b) „M” törzzsel rendelkező befogadottak esetében:
— segítségnyújtás az „M” törzs részére a vételezé

sek, szállítások végrehajtásában (munkaerő, szállító- 
eszköz) ;

— tárolóhely-biztosítás;
— őrzés végrehajtása;
— m unkaerő-biztosítás az időszakos karbantartások 

végrehajtásához.

E) FEGYVERZETI ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA

223. A fegyverzeti anyagok nyilvántartásának rész
letes feladatait, elveit, gyakorlatát, a vezetendő nyil
vántartási okmányok form áit, azok tartalm át az 
„Anyagnyilvántartási utasítás” általános rész, vala
mint az utasítás Fegyverzeti Függeléke tartalmazza.

224. Vezetési szint szempontjából a fegyverzeti 
nyilvántartásokat felosztjuk:

— központi, MN FVSzF-ségen vezetendő nyilván
tartásra;
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— csapatnyilvántartásra;
— központi rak tá r (bázis) nyilvántartásra.
225. A fegyverzeti nyilvántartások vezetésének 

módját illetően m egkülönböztetünk:
— szabadlapon (kézzel vagy könyvelőautomatával) 

vezetett nyilvántartást;
— nyilvántartási könyvekben vezetett nyilvántar

tást.
226. Szabadlapon történő főnyilvántartást kell ve

zetni az értékcsoport és mennyiség szerint nyilván
tartandó eszközökről a :

— egység számviteli részlegeknél;
— magasabbegységnél;
— hadm űveleti-harcászati magasabbegységnél;
— seregtest FVSz-oknál;
— MN FVSzF-ségen;
— központi és seregtest-raktárak, bázisoknál;
— központi és seregtest javítóm űhelyeknél.

227. N yilvántartási könyvben vezetett nyilvántar
tást kell vezetni az értékcsoport és m ennyiség szerint 
nyilvántartandó eszközökről:

— egységeknél;
— önálló alegységeknél;
— intézeteknél;
— szerveknél.
228. Szabadlapon történő nyilvántartást kell vezet

ni a m ennyiség és értékcsoport és csak mennyiség sze
rin t nyilvántartandó anyagokról:

— egységraktáraknál;
— egység javítóm űhelyeknél;
— m agasabbegység-raktáraknál;
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— magasabbegység javítóm űhelyeknél;
— seregtest-raktáraknál;
— seregtest javítóm űhelyeknél.
229. N yilvántartási könyvben csak m ennyiség sze

rinti nyilvántartást kell vezetni, az alegységek részé
re kiadott fegyverzeti eszközökről:

— a kötelékben levő alegységeknél;
— a HLÉHDS — külön utasításban m eghatározott

— önálló alegységeinél.
230. A központi és a csapatnyilvántartások felosz- 

lanak „Hadi” és „Béke” nyilvántartásra (továbbiak
ban: „H” és „B”).

231. „H” nyilvántartásban kell ny ilvántartan i m in
den szinten azon fegyverzeti anyagokat, m elyek állo
mánytábla, illetve hadinorm a alapján szükségesek és 
„M” esetén elszállításra kerülnek.

232. „B” nyilvántartásba kell ny ilvántartan i m in
den szinten azon fegyverzeti anyagokat, m elyek „M” 
esetén nem kerülnek elszállításra.

233. A „H” és „B” nyilvántartások egyértelm ű ve
zetése érdekében m inden anyagmozgatási utalványon 
fel kell tüntetni, hogy a kiutalás, illetve bevonás mi
lyen készletbe (készletből) történt.

A fegyverzeti anyagok nyilvántartásával szemben 
támasztott követelmények

234. A vezetett nyilvántartásoknak m inden szinten 
folyamatosan biztosítani kell a fegyverzeti anyagok 
mennyiség és értékcsoport szerinti adatainak napra
készségét az alábbiak szerin t.
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235. Az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökségen.
Hagyományos fegyverzett eszközök esetében:
— seregtest;
— HM -közvetlen magasabbegység;
— HM-közvetlen egység, szerv, intézet;
— MN 7576 által ellátottak;
— csapat összesen;
— központi raktár, bázis;
— MN összesen;
— polgári vállalat (használaton, javításon);
— társfegyveres testület;
— országos készlet összesen, bontásban.
Rakétaeszközök esetében:
— üzemeltető (tároló) egység, szerv, intézet.
236. Seregtest fegyverzeti szolgálatnál.
Hagyományos fegyverzett eszközök esetében:
— magasabbegység;
— seregtest közvetlen egység, önálló alegység;
— seregtest-raktár bontásban.
Rakétaeszközök esetében:
— üzemeltető (tároló) egység bontásban.
237. Magasabbegység fegyverzeti szolgálatnál, vala

mennyi fegyverzeti eszköz esetében:
— egység;
— önálló alegység;
— m agasabbegység-raktár bontásban.
238. Egység, önálló alegység, intézet fegyverzeti 

szolgálatnál.
Valamennyi fegyverzeti eszköz és fenntartási anyag esetében:
— alegység;
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— egység fegyverzeti rak tár;
— egység rakéta- és lőszerraktár;
— egység fegyver javító (egyesített javító-) m űhely 

bontásban.
239. Központi raktáraknál (bázisoknál).
Valamennyi fegyverzeti eszköz és fenntartási anyag esetében:
— központi rak tár (bázis) öszesen;
— központi rak tá r (bázis) tároló rak tárankénti 

nyilvántartást vezetnek.
240. A csapat fegyverzeti anyagraktárak minden 

helyiségében el kell helyezni az ott táro lt fegyverzeti 
anyagok szabadlapon vezetett nyilvántartását. 
Amennyiben azonos anyag, raktáron belül több helyi
ségben is tárolva van, úgy ebben az esetben erről az 
anyagról, a raktárvezetőnek összesített nyilvántartási 
kartonnal is rendelkeznie kell.

241. Fegyverjavító m űhelyekben csak a javítóm ű
hely törzskönyvében nem szereplő, úgynevezett tel
jességen felüli anyagokról, valam int javító készletek
ről és alkatrészekről kell szabadlapon nyilvántartást 
vezetni.

242. Az MN FVSzF-ségen, m inden csapat, szerv és 
intézet fegyverzeti szolgálatnál a ny ilvántartásba fel
vett eszközökről naprakész, alárendelt bontás szerinti 
„Operatív ny ilván tartást” kell vezetni.

Fegyverzeti eszközök gyártási szám 
szerinti nyilvántartása

243. Az MN FVSzF-ségen, valam int m inden nyil
vántartásra kötelezett csapatnál, szervnél, intézetnél 
az okmány alapján vezetett fő nyilvántartással pár
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huzamosan nyilvántartást kell vezetni a készletben 
nyilvántartott pisztolyokról betűjel és gyártási szám 
szerint

244. A pisztolyok gyártási szám szerinti nyilvántar
tását olyan igénnyel kell vezetni, hogy abból egyér
telműen kitűnjön alárendelt bontásban a fő nyilván
tartásban szereplő m ennyiség gyártási szám szerinti 
hovatartozása.

245. Az önvédelmi pisztolyokról a HM-ban, m inden 
csapat, intézet és szervnél operatív nyilvántartást kell 
vezetni. Az operatív nyilvántartásban az önvédelmi 
fegyver tulajdonos nevét, az önvédelmi fegyver betű
jelét, gyártási számát, valam int eredetét kell nyilván
tartani.

246. Az önvédelmi pisztolyok operatív nyilvántar
tását személyi mozgáskor, önvédelmi pisztoly vásár
láskor, illetve leadáskor helyesbíteni kell.

247. A pisztolyokon kívül gyártási szám szerinti 
nyilvántartást kell vezetni m inden felhasználói, táro
lási szinten valam ennyi fegyverzeti eszközről.

248. A gyártási szám szerinti nyilvántartást eszköz
típusonkénti bontásban számvégződés szerint emel
kedő sorrendben kell elkészíteni. A gyártási szám sze
rin ti nyilvántartásban fel kell tün te tn i a fegyverzeti 
eszköz gyártási számát és elhelyezését (pl.: 1. üteg, 3. 
szd., fegyverraktár stb.).

Hitelkeretből vásárolt anyagok nyilvántartása

249. A „csapathitelből” vásárolt anyagokat a vásá
rolt anyag jellegének megfelelő nyilvántartásba kell 
bevételezni (pl. fenntartási anyagnyilvántartás, fegy
ver javítóműhely-felszerelés törzskönyv stb.).
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250. A „kabinet fejlesztési hitelből” vásárolt anya
gok nyilvántartására külön ny ilvántartást kell felfek
tetni és vezetni.

Nyilvántartások vezetésének rendszabályai 
csapat számviteli részlegek működése esetén

251. Csapat számviteli részlegek (CsSzR) működése 
esetén a fegyverzeti nyilvántartások vezetésére, a 
CsSzR és az é rin te tt fegyverzeti szolgálat ezzel kap
csolatos feladataira, a m indenkor érvényben levő 
„Egységes csapat számviteli utasítás” előírásai az 
irányadók.

252. Az előző pont értelm ében é rin te tt csapat fegy
verzeti szolgálat:

— „O peratív ny ilván tartást” köteles vezetni;
— am ennyiben elvonuló csapatról van szó, a FVSz- 

nak készen kell lennie a „H” nyilvántartás elvonulás 
utáni vezetésére.

F) FEGYVERZETI ANYAGOK 
FELHASZNÁLÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA, 

ANYAGI JELENTÉSEK KÉSZÍTÉSE

Fenntartási anyagok felhasználása, elszámolása

253. Fenntartási anyagokat, a fegyver javító m űhe
lyek, javítási feladataik végrehajtásához; a fegyverze
ti, rakéta- és lőszerraktárak a rak tár, illetve a rak tá r
ban tárolt eszközök, anyagok, állagmegóvására; vala
mint az alegységek a használatukban levő fegyverzeti 
eszközök megóvására használhatják fel.

254. A fenntartási anyagokat az önálló alegység,
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egység, magasabbegység, seregtest fegyverzeti rak tá
rakban az előírt lépcsőzés szerinti m ennyiségben tá
rolják.

255. A különböző szintű javítóm űhelyek fenntartási 
anyagokkal történő ellátása az azonos szintű fegyver
zeti raktárakból igénylés alapján m eghatározott idő
szakossággal történik.

256. A fegyverjavító műhelyek kijelölt anyagkeze
lője a raktártó l átvett fenntartási anyagot a m űhely ké
zi raktárában tárolja, és onnan szükség szerint adja 
ki a javítást végző szerelő (mester, technikus stb.) ré
szére.

257. A fegyver javító m űhelyek a rak tártó l átvett 
fenntartási anyagokról a m indenkor érvényben levő 
„Utasítás az MN fegyverjavító m űhelyeinek működé
sére” című segédlet előírásai szerint nyilvántartást 
vezetnek. Felhasználásuk esetén azokat az utasítás 
előírásai szerint helyezik kiadásba.

258. Fegyverzeti, rakéta- és lőszerraktárak, a rak
tár, illetve a raktárban tárolt eszközök, anyagok meg
óvása céljából felhasználásra igényelt fenntartási 
anyagokat „Anyagelosztón” veszik át a fenntartási 
anyagraktártól.

Felhasználásukat esetenként szövegesen bejegyzik a 
„Raktár m űveleti napló” című okmányba.

259. Az alegységek ellátása fenntartási anyagokkal 
norma alapján havonta történik, a FVSzF által jóvá
hagyott „Anyagelosztón” feltün tete tt mennyiségben.

260. Alegységek a FVSz-tól átvett fenntartási anya
gokról nyilvántartást nem vezetnek. Felelősek viszont 
azok gazdaságos, csak a fegyverzeti eszközökhöz tör
ténő felhasználásukért.
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Kiképzési rakéták felhasználása, elszámolása

261. A rakéták kiképzési szükségletét az Sz-5, 
9M31M, 9M32M és 9P14M kivételével, a felhasználók 
kijelölésével évente a HM illetékes fegyvernem i fő
nökségei kiképzési parancsokban, intézkedésekben 
határozzák meg.

262. A rakéták külföldi lőtereken történő felhasz
nálása esetén a kiszállításokat a felhasználó csapatok 
végzik.

263. A rakéták lőtereken történő felhasználása ese
tén, a felhasználások m egtörténtét „Bizottsági jegy- 
zőkönyv”-ben kell rögzíteni, m elynek elkészítéséért a 
lövészet végrehajtó egység parancsnoka felelős.

A „Bizottsági jegyzőkönyvének  tartalm aznia kell 
a felhasznált rakéta, célanyag megnevezését, m ennyi
ségét, gyári számát.

264. A lövészetek befejeztével a felhasznált rakéta 
és célanyag nyilvántartásokból történő kiadásba he
lyezése az előző pontban leírt „Bizottsági jegyző
könyv” adatai alapján történik.

265. A „Bizottsági Jegyzőkönyv” egy példányát a 
felhasználó és az é rin te tt elöljáró szintek nyilvántar
tásain történ t átvezetés után, törzskönyvekkel együtt 
fel kell terjeszteni az MN FVSzF-ségre.

266. A felhasznált rakéták m egm aradt tartozékai, 
csomagoló eszközei elszámolását külön intézkedések 
tartalmazzák.

267. Az Sz-5, 9M31M, 9M32M, 9P14M kiképzési ra
kéták ellátása norm ák alapján történik.

Ezen rakéták igénylése és elszámolása megegyezik 
a kiképzési lőszerek igénylésével és elszámolásával.
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Kiképzési lőszerek felhasználása, elszámolása

268. A kiképzési lőszerek időszakos ellátásának 
rendjét, a tervezési, igénylési, elszámolási feladatokat 
részleteiben az „Utasítás az MN csapatainak, intéze
teinek és szerveinek harckiképzési lőszerrel történő 
ellátására” című MN FVSzF-i utasítás tartalmazza.

269. A kiképzési lőszerek felhasználásra engedé
lyezett mennyiségét — az éves kiképzési tervben fel
tün te te tt lövészetek figyelembevételével — alegység
szintre lebontva, egységparancsban kell rögzíteni.

270. A fegyverzeti szolgálatok (a fegyverzeti anyag 
kezelésével megbízottak) az alegységek kiképzési ra
kéta-, lőszerhelyzetéről naprakész operatív nyilván
tartást vezetnek. Az operatív nyilvántartásból ki kell 
tűnni az alegységek engedélyezett éves felhasználási 
norm ájának és a felhasználás helyzetének.

271. Az alegységparancsnokok, vagy lövészet veze
tők lövészet végrehajtására leadott kiképzési rakéta-, 
illetve lőszerigénylését jóváhagyás előtt egyeztetni 
kell az operatív nyilvántartás adataival. Amennyiben 
az igénylő alegység az éves norm áját túllépte (vagy a 
leadott igény azt meghaladja), azt jóváhagyni nem le
het. Ilyen esetben a parancsnoknak joga van — elbí
rálás u tán — más alegység meglevő normájából át
csoportosítás végrehajtására.

Anyagi jelentések készítése

272. Anyagi helyzetjelentéseket évente, leltári je
lentéseket a leltár végrehajtását elrendelő VKF-i pa
rancs alapján a leltárt követően kell felterjeszteni.

66

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 168



273. A központi rak tárak  (bázisok) két jelentés kö- • 
zött „változásjelentés”-re  is kötelezettek.

274. A jelentéseket a H JT-ben előírt időpontban, 
részletességgel, form ában és tartalom m al kell elké
szíteni, felterjeszteni.

275. Anyagi helyzetjelentések előtt az elöljáró 
FVSz nyilvántartását, az alárendelt FVSz nyilvántar
tásával (összehasonlítás útján) egyeztetni kell. Az 
egyeztetéskor észlelt eltéréseket (ok, okozat megálla
pítása után) még az egyeztetés során meg kell szün
tetni!

G) FEGYVERZETI ANYAGOK 
KÁRELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSA

276. Fegyverzeti anyagok káreljárásának lefolyta
tását ,,A fegyveres erők, fegyveres testületek és ren 
dészeti szervek tagjainak a testületekkel szemben 
fennálló anyagi felelősségéről szóló” korm ányrendelet 
és ennek a néphadseregben történő végrehajtásáról 
rendelkező HM -utasítás előírásai szerint kell végre
hajtani.

277. A fegyverzeti anyagokban bekövetkezett hiá
nyokat, a káreljárási okmány alapján be kell vezetni 
a „Hiány-nyilvántartó könyv”-be.

278. A „H iány-nyilvántartó könyv”-ben nyilván
tartott eszközhiányokat a nyilvántartásokból kiadás
ba helyezni csak „Szem letanúsítvány” alapján lehet.

279. „Szem letanúsítvány” kiadványozási jogát a ki
adványozó szintek figyelem bevételével az „Anyag
nyilvántartási U tasítás” fegyverzeti függeléke tarta l
mazza.

67

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 169



280. Éles lőfegyver, vagy lőszer elvesztése esetén 
a „Szem letanúsítvány” kiadása céljából készített kár
eseti okmány (okmányok) mellé csatolni kell a jogerős 
bírósági ítéletet, vagy ügyészségi végzést, vagy a fe- 
lelősségrevonásra vonatkozó parancskivonatot.

281. Fegyverzeti anyagok káreljárása lefolytatásá
nak egyszerűsítése érdekében megengedett minden 
fegyverzeti eszköz valamely kiegészítő tartozékának 
hiánya esetén, a hiány pótlása —, ellenértékének „Be- 
szolgáltatási jegy”-en történő előzetes befizetése el
lenében — az adott fegyverzeti eszköz javítására ki
adott:

— javítókészletből;
— TASZT-ból.
282. A hiányok pótlására kiadott kiegészítő tarto

zék feltöltése a „Fenntartási anyagok igénylése, ellá
tása” című fejezetben leírtak szerint történik.

H) FEGYVERZETI ANYAGOK SELEJTEZÉSE

283. A selejtezés az anyagi biztosítás azon része, 
amely során fizikai elhasználódás, vagy erkölcsi el
évülés miatt, rendeltetésszerű felhasználásra alkal
m atlanná vált fegyverzeti anyagokat, az MN készleté
ből kiadásba helyezünk.

284. Az eszközök típusaira vonatkozó selejtezése
ket rendszerből való kivonásnak nevezzük, amelynek 
végrehajtását HM -utasítás szabályozza.
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Selejtezési jogkörök

285. A M agyar Néphadsereg készletében levő fegy
verzeti anyagok közül

a honvédelmi miniszter:
— a korszerűtlenné vált fegyverrendszerek.
Az MN fegyverzeti szolgálat főnök:
— a fizikai elhasználódás m iatt rendeltetésszerű 

használatra alkalm atlan valam ennyi fegyverzeti esz
köz.

Az MN FVSzF-ség osztályvezetői:
— külön szabályozott jogkör szerint m eghatározott 

fegyverzeti eszközök;
— a szakterületüknek megfelelő fegyverzeti kikép

zési és általános eszközök;
— a szakterületükhöz tartozó fegyverzeti eszközök 

fődarabjai, kiegészítő elemei, tartozékai;
— külön m eghatározott fenntartási anyagok.
MN FVSzF-ség bázis- és raktárparancsnokai:
— a katonai szervezetek által beszállított cserekö

teles alkatrészek;
— a fegyverzeti eszközök teljességébe tartozó al

katrészek, szerszámok;
— lövészetekből visszam aradt lövéselemek;
— a tevékenység során alkalmazott célgépek;
— technológiai selejtek;
— csomagolóeszközök.
Magasabbegységek fegyverzeti szolgálat főnökei, 

önálló egységek és intézetek parancsnokai:
— a nem csereköteles alkatrészek;
— a fegyverzeti hitelkeretből vásárolt anyagok;
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— a központilag biztosított kéziszerszámok selejte
zését engedélyezik.

286. Az alacsonyabb szintű selejtezési jogkör, meg
illeti a magasabb jogkörű elöljárót is.

287. A selejtezési jogkörrel felruházott személy 
(parancsnok) a részére m egállapított hatáskörig, m in
den felsőbb jóváhagyás nélkül végleges döntést hoz.

Az elhasználódott eszközök selejtezése

288. Elhasználódott eszközként selejtezni csak ren
deltetésszerű használatra alkalm atlan értékcsoportba 
sorolt fegyverzeti anyagot szabad.

289. A selejtezésre kijelölt fegyverzeti anyagokról 
„Selejtezési kim utatás”- t kell készíteni.

290. A megfelelő selejtítési jogkörrel rendelkező 
parancsnok (főnök) jóváhagyása u tán  a selejtezést 
végre kell hajtani.

291. A selejtezés végrehajtása után, a selejtezési ki
m utatáson felsorolt anyagokat kiadásba kell helyezni.

292. A selejtezési eljárás során eredeti állapotában 
semmilyen fegyverzeti eszközt nem szabad megtar
tani.

293. A selejtezésből nyert term ékeket, az anyag
nyilvántartásra vonatkozó utasítások szerint nyilván
tartásba kell venni.

Korszerűtlenné vált fegyverzeti eszközök selejtezése

294. A korszerűtlenné vált fegyverrendszerek se
lejtezését alacsonyabb értékcsoportba való sorolás 
nélkül is végre lehet hajtani.
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295. A selejtezés végrehajtására, a nyert term ékek 
hasznosítására, valam int az anyagnyilvántartás mó
dosítására az MN FVSzF-ség esetenként intézkedik.

A selejtezés végrehajtása

296. A fegyverzeti eszközök (a csereköteles fegyver
zeti általános eszközök), a csereköteles fenntartási 
anyagok, valam int az elszámolásra kötelezett anyagok 
selejtezését az MN FVSzF-ség központi bázisainál 
vagy raktárainál kell bizottságilag végrehajtani.

A többi fegyverzeti anyag selejtítését az é rin te tt 
katonai szervezetnél kell végrehajtani.

297. A selejtezés engedélyezésére jogosult elöljáró, 
a selejtezés jóváhagyásakor jelezze, hogy a végrehaj
tást személyesen, vagy képviselője ú tján  ellenőrzi. 
Amennyiben a selejtezési okm ány jóváhagyásakor 
ilyen utalást az elöljáró nem tesz, a végrehajtásra az 
illetékes parancsnok önállóan intézkedjen.

298. A selejtezést előkészítő és a végrehajtást el
lenőrző bizottság tegyen javaslatot a selejtezés során 
nyert anyagok hasznosítására. Javaslatá t a selejtezési 
kimutatáson rögzítse. A bizottság az általa te tt  meg
állapításokért fegyelmileg és anyagilag is felelős.

299. A selejtezés során nyert term ékek hasznosítá
sára az érvényes utasítások szerint kell intézkedni.

A selejtezett fenntartási anyagok pótlása

300. A katonai szervezetek, a saját hatáskörben 
selejtezett központi biztosítású anyagokat, a selejte
zést követő ellátáskor igényeljék.
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301. A fegyverzeti eszközök teljességéből selejtezett 
kéziszerszámokat a fegyverzeti hitelkeretből vásárlás 
ú tján  pótolják.

Kiselejtezett lövészfegyverek nyilvántartása

302. A lövészfegyverek selejtezését végrehajtó köz
ponti rak tárak  (bázisok) a kiselejtezett lövészfegyve
rekről nyilvántartást kötelesek vezetni.

303. A nyilvántartásban fel kell tün te tn i az adott 
lövészfegyver típusát, kiselejtezésének időpontját, 
mennyiségét, betűjelét, gyári számát, a selejtezési ok
m ány számát.

304. A nyilvántartást évente le kell zárni és minden 
évben a folyószámot lövészfegyver-típusonként egy
től ú jra  kell kezdeni.

I) FEGYVERZETI ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK 
TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

305. A fegyverzeti anyagok szállításának tervezését, 
szervezését és végrehajtását „A M agyar Népköztársa
ság Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabályzata”, a „Ka
tonai szállítási utasítás I.—II.—III. rész”, a „Málhá- 
zási utasítás”-ok, a „Segédlet a fegyverzeti anyagok 
vasúton és gépkocsin történő szállításához” című se
gédlet, valam int az érvényben levő szállítással kapcso
latos egyéb utasítások és intézkedések előírásai szerint 
kell végezni.
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IV. FEJEZET

FEGYVERZETI TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS

306. A fegyverzeti technikai biztosítás célja a fegy
verzeti anyag technikai állapotának magas szinten 
tartásával a hadrafoghatóság biztosítása.

307. A technikai biztosítás magába foglalja:
a) az igénybevétel technikai feltételeinek biztosí

tását;
b) az igénybevétel szabályozását, a felhasználás el

lenőrzését és a nyilvántartás megszervezését;
c) a technikai kiszolgálások tervezését, végrehajtá

sát és a helyes végrehajtás ellenőrzését;
d) a javítások tervezését, végrehajtását és ellenőr

zését;
e) a hitelesítések tervezését és végrehajtását;
f) a technikai biztosítás ellenőrzését, a technikai 

biztosítási tapasztalatok elemzését és hasznosítását.

308. A technikai biztosítás tervezését, szervezését és 
a végrehajtás ellenőrzését a fegyverzeti szolgálatok 
és a m érnök-műszaki szolgálatok végzik.

309. A technikai biztosítási feladatokat a fegyverzeti 
anyagok kezelői, (alkalmazói) a különböző szintű ja
vítóműhelyek szakemberei és különböző szakcsopor
tok hajtják végre.
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310. A fegyverzeti technikai biztosítással kapcsola
tos azon rendszabályok érvényre ju ttatásáért, és azon 
tevékenységek végrehajtásáért, amelyek a fegyverzeti 
anyagok hadrafogható állapotban tartására  irányul
nak a parancsnokok a felelősek.

A) AZ IGÉNYBEVÉTEL TECHNIKAI 
FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA

311. Az igénybevétel technikai feltételeinek bizto
sítása a következő főbb kérdéseket foglalja magába:

— dokumentáció-biztosítás;
— a fegyverzeti anyag átadás-átvétele;
— a fegyverzeti anyag szállítása;
— az igénybevétel-engedélyezés feltételeinek meg

teremtése;
— a fegyverzeti anyag besorolása;
— a munkavédelmi minősítés végrehajtása.

Dokumentáció-biztosítás

312. A fegyverzeti eszközök szerkezeti felépítésé
nek és harci felhasználásának ism ereteit, technikai 
kiszolgálásának és javításának technológiáit, a tárolási 
és szállítási feltételeit, a használat során a hadrafog
hatósággal összefüggő technikai jellemzők nyilvántar
tását az üzemeltetési dokumentációk tartalmazzák.

313. Az üzemeltetési dokumentációk a következők:
— technikai leírások;
— üzemeltetési szakutasítások;
— javítási szakutasítások;
— készlet jegyzékek;
— törzskönyvek (műbizonylatok);
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— üzemeltetési naplók;
— technikai naplók;
— egyéb dokumentációk.
314. Az üzemeltetés alapvető dokum entációi a fegy

verzeti eszközök technikai leírásai, üzem eltetési szak
utasításai, csapat- és közép javítási szakutasításai. 
Ezen szakutasítások a kezelőállomány és szak javító 
állomány részére az igénybevételhez elengedhetetle
nül szükséges ism ereteket tartalm azzák.

A katonai szervezetek ellátása a felsorolt dokum en
tációkkal a szolgálati könyvek és főnökségi kiadvá
nyok kiadását szabályozó M NVKF-utasítás szerint 
történik.

315. A törzskönyvek, üzem eltetési naplók, techni
kai naplók és készlet jegyzékek, az üzem eltetés során 
az eszközökre előírt param éterek és nyilvántartások 
változásának vezetésére szolgálnak, m elyekkel az MN 
FVSzF-ség, illetve a központi tárintézetek látják  el az 
eszközöket.

316. Bázis- (üzem-), vagy gyári javítások javítási 
szakutasításait és egyéb javítási dokum entációkat a 
javító szerv készíti el. A bázis- és üzemi javítási szak- 
utasításokat és dokum entációkat az MN FVSzF-ség, 
a gyári javítási szakutasításokat és dokum entációkat 
az MN Haditechnikai Intézet hagyja jóvá.

317. Üzemeltetési dokum entációkat az ellátó szerv
től kell igényelni, feleslegessé válása u tán  ugyanoda 
kell visszaküldeni.

318. A fegyverzeti eszközök egyedi üzemeltetési 
dokumentációinak (készletjegyzék, törzskönyv, üze
meltetési napló, technikai napló) megsemmisülése, 
vagy elvesztése esetén, helyettük másik készítése csak
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az MN FVSzF-ség engedélyével, a központi tárintézet 
által őrzött m intapéldány alapján történhet.

319. N yilvántartási célt szolgáló betelt üzemeltetési 
dokumentációkat a soronkövetkező tervszerű megelő
ző bázis- (gyári) javításig meg kell őrizni, és javításba 
adáskor az eszközzel együtt le kell adni a központi 
tárintézetnek.

320. A központi tárintézetnek leadott, betelt üze
meltetési dokumentációkkal kapcsolatos további fel
adatokat külön intézkedés szabályozza.

A fegyverzeti eszközök kezelésének engedélyezése

321. A fegyverzeti eszközöket olyan személy kezel
heti, aki ismeri annak szerkezeti felépítését, üzemelte
tési szabályait, a balesetvédelmi és biztonsági rendsza
bályokat, és ezekből eredm ényes vizsgát tett.

322. Emelő berendezéseket, nagynyom ású komp
resszorokat, cseppfolyósító és elgázosító eszközöket, 
nagyfeszültségű áram term elő berendezéseket, hegesz
tő berendezéseket csak olyan személyek üzemeltethet
nek, akiknek szakképesítésük, vagy engedélyük van 
ilyen fegyverzeti eszközök kezelésére.

Az engedélyeket a megfelelő vizsgák letétele után, 
az egység parancsnoka adja ki. A vizsgáztató bizott
ságot az egység parancsnoka jelöli ki.

Ha az engedéllyel rendelkező személy három  hónap
nál hosszabb ideig nem üzem eltette a vonatkozó esz
közt, akkor csak kiegészítő vizsga letétele után enge
délyezhető a további üzemeltetés.

323. A fegyverzeti eszköz üzemeltetésétől el kell 
tiltani azt a kezelőt, aki az előírt vizsgákon nem felelt
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meg, vagy az üzem eltetés során durván m egsérti az 
üzemeltetés, a m unkavédelm i és biztonsági rendsza
bályokat.

324. Az üzem eltetéstől eltiltott személynek kiegé
szítő vizsgák letétele u tán  a letiltó parancsnok enge
délyezheti az ism ételt üzem eltetést.

Munkavédelmi minősítés végrehajtása

325. Az MN FVSzF által m unkavédelm i m inősítés
re kötelezett fegyverzeti anyagokat csak a minősítés 
végrehajtása u tán lehet rendeltetésszerű használatra 
igénybevenni.

A m unkavédelmi minősítés végrehajtását, a minő
sítési jegyzőkönyv elkészítését és a minőségi bizo
nyítvány kiállítását, a technikai eszközök és anyagok 
munkavédelmi m inősítésének rendjéről szóló, az MN 
pénzügyi szolgálat főnökének és az MNVK haditech
nikai fejlesztési csoportfőnökének együttes intézkedé
se szerint kell végezni.

B) IGÉNYBEVÉTEL SZABÁLYOZÁSA,
A FELHASZNÁLÁS ELLENŐRZÉSE 

ÉS A NYILVÁNTARTÁS MEGSZERVEZÉSE

326. A fegyverzeti eszköz igénybevétele alatt az 
üzemeltetés azon fázisát kell érteni, amikor az eszköz, 
vagy annak egy része m űködik (elektromos feszültség, 
nyomás alá van helyezve stb.).

327. A fegyverzeti eszközök alkalmazhatóságának 
időtartamát igénybevételi tartalékuk, illetve erkölcsi 
kopásuk jellemzi. Az igénybevételi tartalék  mérőszá
ma — eszköztípustól függően — lehet üzemóra, indí
tás, lövésszám, kilométer, ciklus, üzem eltetési idő stb.
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328. Az igénybevételi tartalék  ciklusokra oszlik, a 
következők szerin t:

a) két technikai kiszolgálás közötti igénybevételi 
ciklus;

b) az üzembehelyezés és tervszerű megelőző javítás 
közötti igénybevételi ciklus;

c) két tervszerű megelőző javítás közötti igénybe
vételi ciklus.

329. Az igénybevételi ciklusok abból a célból van
nak meghatározva, hogy a fegyverzeti eszköz állandó 
üzemképességének biztosítására, a működési megbíz
hatóság növelésére, m eghatározott műszaki állapotá
nak visszaállítására, m indezekkel összhangban az ál
landó hadrafogható állapotban tartására  irányuló te
vékenységeket megelőző jelleggel, tervszerűen lehes
sen végezni.

330. Az igénybevételi tartalékok felhasználásának 
helyzete szoros összefüggésben van az eszközök had
rafogható állapotával, ezért az igénybevétellel való 
gazdálkodás, a felhasználás helyes megszervezése és 
ellenőrzése minden parancsnok fontos feladata.

Igénybevételi módok

331. A fegyverzeti eszköztípusok igénybevételi tar
talékainak tervszerű felhasználása a kiképzés során a 
következő módozatokkal tervezhető :

a) egyszerű igénybevételi m ód;
b) részleges igénybevételi m ód;
c) egyedi igénybevételi mód;
d) lépcsőzött igénybevételi mód.
332. Egyszerű igénybevételi módnak olyan tervsze

rű  igénybevételt nevezünk, amikor m inden azonos tí
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pusú eszköznek azonos időpontban fogy el az igény- 
bevételi tartaléka.

333. A részleges igénybevételi módnak az olyan 
tervszerű igénybevételt nevezzük, am ikor az azonos 
típusú eszközök közül alegységenként (egységenként) 
csak egyesek kerülnek igénybevételre, míg a többiek 
tartalékot képeznek.

334. Egyedi igénybevételi m ódnak az olyan tervsze
rű igénybevételt nevezzük, am ikor alegységenként 
(egységenként) az azonos típusú eszközökből csak egy- 
egy eszköz van igénybe véve, a többi eszköznél az 
igénybevételi tartalékoknak csak a m inim um a hasz
nálódik fel, annyi, am ennyi az alegység- (egység-) kö
telékben végrehajtandó kom plex foglalkozásokhoz és 
gyakorlatokhoz szükséges.

335. Lépcsőzött igénybevételi módnak az olyan 
tervszerű igénybevételt nevezzük, am ikor az azonos 
típusú eszközök igénybevételi tartalékainak felhasz
nálása nem egyenletes elosztásban történik.

Az igénybevétel szabályozásának célja

336. A szabályozás célja: a harckiképzéshez szük
séges, az éves norm án belüli igénybevételi tartalék  
szabályos felhasználásának biztosítása;

— a technikai kiszolgálás tervszerűségének, és a 
tervszerű megelőző javításba adás helyes sorrendjé
nek biztosítása;

— a javítószervek egyenletes leterhelésének bizto
sítása;

— a komplex fegyverzeti eszközök m inden szak
anyaga arányos elhasználódásának biztosítása.
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A z igénybevétel tervezésével szemben támasztott szemben 
támasztott főbb követelmények

337. Az azonos fegyverzeti eszköztípusok egyes 
eszközei között akkora lépcsők legyenek, amelyek 
m ellett a legutoljára javításra kerülő eszköz is rendel
kezzen megfelelő igénybevételi tartalékkal.

338. Az egyes eszközök évenkénti maximális igény- 
bevételének meghatározásával legyen biztosítva a 
központi javításra m eghatározott időintervallum  alat
ti igénybevehetőség. Ha a kiképzési követelmények 
m iatt ez a feltétel valamely alakulatnál, valamely 
eszköztípus esetén nem biztosítható, az illető szolgálat 
köteles megfelelő számvetéssel indokolva szolgálati 
úton jelenteni az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség
re.

339. Olyan fegyverzeti eszköztípusoknál, amelyek
ből az üzemeltető szervezeteknél csak egy-két darab 
van, s em iatt az igénybevételi lépcsők szervezetenként 
nem alakíthatók ki, az igénybevétel tervezését, az 
elöljáró szolgálatok megfelelő koordinálásával kell vé
gezni, így biztosítva az igénybevételi lépcsőket a kü
lönböző alakulatoknál üzem eltetett eszközök között.

340. Törekedni kell arra, hogy a komplex fegyver
zeti eszközök egyes szakanyagainak az igénybevételi 
m értéke, az igénybevétel következtében történő el
használódása arányos legyen.

341. A különböző fegyverzeti eszköztípusok igény- 
bevételi módja biztosítsa a technikai kiszolgálás és ja
vítás kívánt tervszerűségét.
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Igénybevétel tervezése

342. Az üzemeltető szervezetek fegyverzeti szolgá
latai az elöljáró fegyverzeti szolgálatoktól az igény- 
bevételi tartalékok felhasználhatóságára vonatkozóan 
a következő előírások valam elyikét kaphatják:

a) nincs korlátozva az igénybevételi tartalékok fel- 
használása;

b) fegyverzeti eszköztípusonként van m eghatározva 
egy eszköz évenkénti m aximális igénybevételi nor
mája;

c) fegyverzeti eszköztípusonként évi igénybevételi 
keretek vannak megadva, és meg van határozva az 
egyes eszköztípusok javításba kerülésének ideje;

d) az egyes eszköztípusok javításba kerülésének ide
je van meghatározva.

343. Az üzem eltető szervezetek fegyverzeti szolgá
latainak az igénybevételi tartalékok felhasználására 
vonatkozó előírások figyelem bevételével igénybevéte
li tervet kell készíteni.

344. Az igénybevételi tervnek biztosítani kell a 
szabályozás céljaként és követelm ényeként m eghatá
rozott előírásokat.

345. Az igénybevételi terv  készítésének alapadatai 
a következők:

a) az éves harckiképzéshez szükséges igénybevétel 
mennyisége;

b) az igénybevételi felhasználás előírt éves norm ái;
c) az igénybevételi tartalék  m ennyisége a soronkö- 

vetkező javításig;
d) két javítás közötti üzem eltetési idő;
e) a technikai kiszolgálások periódikussága;
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f) a javítószervek felszereltsége és kapacitása;
g) a fegyverzeti eszköztípus m ennyisége és techni

kai állapota.
346. A komplex fegyverzeti eszközöknél az igény- 

bevételi tervnek — együttm űködésben az érintett 
anyagnemfelelőssel — tartalm aznia kell m inden egyes 
szakanyag engedélyezett igénybevételének tervezett 
felhasználását.

347. Azon fegyverzeti eszközöknél, amelyeknél a 
tervszerű megelőző javítás tervezése „N” igénybevé
teli normák alapján történik, az „N”norm ák felhasz
nálásának növekedésében kell a lépcsőket kialakíta
ni, ezáltal biztosítva a javításba adás egymásutánisá
gát.

348. Az igénybevételi tervet a technikai biztosítási 
tervnek kell tartalm aznia (1. melléklet), m elyet a ki
képzési intézkedések kiadásakor és a kiképzési tervek 
összeállításával együtt kell elkészíteni. A technikai 
biztosítási tervet a kiképzési tervvel együtt, az elöljá
ró parancsnok hagyja jóvá.

349. A havi kiképzési tervek készítésekor a készí
tők, a napi foglalkozások alkalmával az alegységpa
rancsnokok kötelesek betartani az igénybevételi terv
ben m eghatározott m ennyiségi előírásokat.

Az igénybevételi tartalék felhasználás 
nyilvántartása és elszámolása

350. Az igénybevételi tartalékok napi felhasználá
sát üzemeltetési, technikai (igénybevételi) naplóban, 
vagy külön füzetben kell nyilvántartani.

351. A napi igénybevételeket havonta összesíteni
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kell, és ha más előírás nincs, havonta be kell vezetni a 
fegyverzeti eszköz törzskönyvébe (lövegkönyvbe).

352. A törzskönyvbe (lövegkönyvbe) csak az a sze
mély jegyezheti be az összesített igénybevételt, aki
nek az eszköz parancs szerint ki lett adva.

353. Az egységszintű fegyverzeti, m érnök-m űszaki 
és technikai szolgálatok az (üzemeltetési, technikai 
naplóban, vagy külön füzetben, illetve a törzsköny
vekben) összesített havi igénybevételi felhasználáso
kat havonta kötelesek átvezetni az igénybevételi te rv 
be, ezen keresztül ellenőrizve az igénybevételi ta rta 
lék terv szerinti felhasználását.

354. Az igénybevételi tartalékok éves felhasználá
sát a H JT-ben m eghatározott időben és rendben kell 
jelenteni. Kivételes esetekben, külön intézkedésre is 
jelenteni kell szolgálati úton.

C) TECHNIKAI KISZOLGÁLÁS

355. A fegyverzeti anyagok technikai kiszolgálása 
alegységszintű technikai ellenőrzések, időszakos ellen
őrzések, technikai szemlék, időszakos m unkák és átál
lások végrehajtásán keresztül valósul meg.

A technikai kiszolgálások fokozatai a következők

Alegység technikai ellenőrzések és időszakos ellenőrzések:

— 1. számú alegység technikai ellenőrzés (1. sz. 
ATE);

— 2. számú alegység technikai ellenőrzés (2. sz. 
ATE);

— napi ellenőrzés;
— heti ellenőrzés.
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Technikai szemlék, időszakos munkák és átállások:
— 1. számú technikai szemle (1. sz. TESZ);
— 2. számú technikai szemle (2. sz. TESZ);
— dekadikus hibamegelőző karbantartás;
— havi ellenőrzések;
— öthetes ellenőrzések;
— negyedéves időszakos m unkák;
— féléves időszakos m unkák;
— éves időszakos m unkák;
— kétéves időszakos m unkák;
— átállások.
356. Az alegységszintű technikai ellenőrzéseket és 

az időszakos ellenőrzéseket az alegységparancsnokok 
tervezik, szervezik és irányítják. A fegyverzeti szak- 
állománynak e m unkák felett ellenőrzést kell gyako
rolnia.

357. A technikai szemléket és az időszakos munká
kat a fegyverzeti szolgálatok a m érnök-m űszaki szol
gálatok tervezik, szervezik, irányítják  és ellenőrzik. A 
végrehajtásban részt vesz a kezelőállomány, a rendel
kezésre álló szakállomány és szakcsoportok.

358. Az évszaknak megfelelő átállások időpontját
— ha külön nincs meghatározva — az üzemeltető ala
kulat parancsnoka határozza meg, m elynek szervezé
se, irányítása és ellenőrzése a fegyverzeti szolgálatok 
feladata. A végrehajtásban részt vesz a kezelőállo
mány a rendelkezésre álló szakállomány és szakcso
portok.

359. Az alegységszintű technikai és időszakos ellen
őrzések végrehajtásáért az alegységparancsnok, a 
technikai szemlék és időszakos m unkák végrehajtá
sáért az egységparancsnok, az egységraktárban tá-
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rolt fegyverzeti anyagok esetében az egység fegyver
zeti szolgálat főnök a felelős.

360. A technikai kiszolgálási fokozatokból m inden 
fegyverzeti eszköztípusnál azokat kell végrehajtani, 
amelyeket az adott típusú eszköz műszaki leírása és 
üzemeltetési utasítása, vagy külön előírás m eghatá
roz.

361. Az 1. és 2. számú ATE, 1. és 2. számú TESz 
jelzésű technikai kiszolgálásokat a „Fegyverzeti anya
gok tervszerű technikai biztosításának rendszere” 
(TTBR) című végrehajtási utasítás előírásai szerint 
kell tervezni, szervezni és ellenőrizni; végrehajtása 
pedig a vonatkozó fegyverzeti eszköztípushoz kiadott 
műveleti utasítások előírásai szerint történik. A m ű
veleti utasítások alapján a m űveleti lapokat az üze
meltető alakulatok szolgálatainak kell elkészíteni.

362. Az előző pontban nem érin tett technikai ki
szolgálásokat a fegyverzeti eszköztípusokra vonatkozó 
műszaki leírások, üzemeltetési utasítások, vagy egyéb 
dokumentációkban m eghatározott időközönként és 
technológia szerint kell végrehajtani. A dokum entá
ciókban előírt technológiák alapján az üzemeltető ala
kulatok szolgálatainak m űveleti lapokat kell készíteni.

Komplex fegyverzeti eszközök technikai kiszolgálása

363. Komplex fegyverzeti eszközök technikai ki
szolgálását komplex módon, m inden szakanyagra vo
natkozóan kell tervezni és lehetőleg egy időben végre
hajtani. A tervezést a főanyagfelelős szolgálat végzi
— a szakanyagfelelősök bevonásával — a végrehaj
tást a szakanyagfelelős szolgálat szervezi és ellenőrzi.

364. A komplex fegyverzeti eszközök technikai ki-
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szolgálását úgy kell tervezni, hogy a három  hónapon 
belül esedékes szakanyag technikai kiszolgálásokat 
összevontan kell végrehajtani, am ennyiben a soron- 
következő technikai kiszolgálásig meghatározott 
igénybevétel 75% -át m ár felhasználták.

Azon szakanyagokon, melyeknek később esedékes 
a soronkövetkező technikai kiszolgálása és az előírt 
üzemidő (ciklus, km, üzemóra stb.) 50% -a még nem 
lett felhasználva, a következő technikai szemlefoko
zattól eggyel alacsonyabb fokozatút kell végrehajtani.

A technikai kiszolgálások tervezése

365. Az alegységszintű technikai kiszolgálásokat az 
alegységparancsnokok tervezik. Ezen kiszolgálások 
időpontjait az egység naptári tervébe és az alegység 
heti részletes kiképzési tervébe kell beállítani.

366. A tervszerű technikai szemlék és időszakos 
munkák végrehajtásának időpontját — a kiképzési 
tervvel és harckészültségi tervvel összhangban — a 
technikai biztosítási tervnek kell tartalm aznia (1. mel
léklet), m elyet a kiképzési intézkedések kiadásakor és 
a kiképzési tervek összeállításával együtt kell elkészí
teni. A technikai biztosítási tervet a kiképzési tervvel 
együtt az elöljáró parancsnok hagyja jóvá.

367. A naptári idő szerint végzendő technikai ki
szolgálásokat az év folyam án lehetőleg egyenletes el
osztásban kell tervezni, éspedig az évenként esedé
keseket félévenként, a kétévenként esedékeseket 
évenként 50—50% -ban megosztva.

368. Az igénybevétel szerint végzett technikai ki
szolgálás esetén a fegyverzeti eszközt a meghatározott 
igénybevétel felhasználása — max. 10%-os túllépése
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— után tilos üzem eltetni. K ivételt képez HKSz ellen
őrzés, vagy „M” esetén.

369. Az igénybevételi és technikai biztosítási te rv 
nek komplex eszköz esetén a kom plex technikai ki
szolgálást kell tartalm aznia.

A technikai kiszolgálások végrehajtása

370. A technikai kiszolgálást először a h ibátlan esz
közön kell végrehajtani. A bonyolult, hosszabb idejű 
csapat javításra szoruló eszközöket először ki kell javí
tani és csak azután szabad a technikai kiszolgálást 
megkezdeni.

371. A különböző fokozatú technikai kiszolgálások 
során végre kell hajtan i m indazon m űveleteket, m e
lyeket az adott eszközre vonatkozó m űszaki leírások, 
üzemeltetési utasítások, vagy más dokumentációk, va
lamint a m űveleti utasítások a kiszolgálási fokozatra 
előírnak. Idő hiánya, illetve a m unkák végrehajtásá
nak sürgőssége, valam int az eddigi technikai kiszol
gálások pozitív tapasztalatai nem  szolgálhatnak alapul 
az egyes m űveletek elhagyására.

372. A technikai kiszolgálások végrehajtását csak 
hivatásos, vagy továbbszolgáló állom ányú személy 
irányíthatja (vezetheti), aki felel az összes m űveletek 
mennyiségi és minőségi végrehajtásáért, valam int a 
felfedett hiányosságok m egszüntetéséért (kijavítá
sáért).

373. Az alegységszintű technikai kiszolgálásokat az 
alegységparancsnok, vagy helyetteséül kijelölt hiva
tásos személy, az egységszintű technikai kiszolgáláso
kat a fegyverzeti szolgálat, a m érnök-m űszaki szolgá-
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lat, illetve az egység javítóm űhely kijelölt szakembe
re vezesse.

374. A technikai kiszolgálások végrehajtása során 
szigorúan be kell tartan i a műszaki leírásokban, az 
üzemeltetési utasításokban és egyéb dokumentációk
ban előírt biztonsági rendszabályokat.

A technikai kiszolgálás dokumentálása

375. A végrehajtott technikai kiszolgálásokat a 
„Fegyverzeti anyagok alegység technikai naplója”, 
„Technikai napló „N” normás anyagokra,” 
„N yilvántartás az igénybevétel helyzetéről” című 
nyom tatványokon, valam int törzskönyvekben és üze
m eltetési naplókban nyilván kell tartani.

376. A nyilvántartó okmányokba azon személynek 
kell a bejegyzést végezni, aki a technikai kiszolgálást 
vezette. A bejegyzést aláírásával hitelesíteni kell.

377. Azon eszköztípusoknál, m elyeknél a technikai 
kiszolgálás során bizonyos param éterek m ért értékeit 
is dokum entálni kell, ezen bejegyzéseket az erre a 
célra rendszeresített okmányokba kell végezni, melyet 
annak a hivatásos állományú személynek kell aláírá
sával hitelesíteni, aki a mérés végrehajtásáért felelős.

378. A technikai kiszolgálás végrehajtásának alap
já t képező m űveleti lap egyes m űveleteinek végrehaj
tását aláírásával kell hitelesíteni annak a személynek, 
aki a m űvelet végrehajtásáért felelős. A technikai ki
szolgálást vezető hivatásos személynek a műveleti la
pot záradékolni kell, mely záradékot aláírásával hite
lesít.

Az eszközönkénti, vagy sorozatonkénti műveleti la-
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pokat a végrehajtás után a következő hasonló techni
kai kiszolgálási fokozat végrehajtásáig meg kell őrizni. 
A feleslegessé váló m űveleti lapokat az Ügyviteli Sza
bályzat előírásai szerint kell megsemmisíteni.

379. A technikai kiszolgálás során felhasznált anya
gokat a dokum entációkban fel kell tüntetni.

Javítóanyag-készletek technikai kiszolgálása

380. Az üzem eltető szervezetnek kiadott javító
anyag-készletek technikai kiszolgálását — ha más elő
írás nincs — évenként kell végrehajtani.

381. A ládázott, vagy polcokon táro lt javítóanyag
készletek technikai kiszolgálása során a következő 
főbb m unkákat kell elvégezni:

— a ládák szellőztetését;
— a tartalék  alkatrészek, szerszámok és tartozé

kok külső megvizsgálását;
— a korrózióvédő bevonatok hiányosságainak pót

lását;
— konzerválási hiányosságok pótlását, vagy teljes 

átkonzerválást;
— hitelesítés köteles anyagokon a hitelességet iga

zoló bélyegzők és plombák meglétét, szükség esetén a 
hitelesítés végrehajtását;

— a készletek feltöltöttségét;
— nedvességlekötő anyagok kiszárítását;
— a felfedett hiányok pótlását, a hiányosságok 

megszüntetését és a hibák kijavítását.

382. Az alegységeknél levő javítóanyag-készletek 
technikai kiszolgálásáért az alegységparancsnok fele
lős. Az egységnél levő javítóanyag-készlet technikai
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kiszolgálásáért a raktárkezelőn túlm enően a fegyver
zeti szolgálat és a m érnök-műszaki szolgálat vezetője 
a felelős.

383. Az egységnél levő javítóanyag-készletek tech
nikai kiszolgálásához szükséges m unkaerőt a javító- 
m űhely állományából kell kijelölni. A végrehajtáshoz 
szükséges segítő állományt — a parancsnokkal egyet
értésben — az alegységek személyi állományából kell 
biztosítani.

384. Tárolt javítóanyag-készletek technikai kiszol
gálását — ha más előírás nincs — évenként egyszer 
kell végrehajtani, olyan időjárási viszonyok között, 
amikor biztosítva van a szélsőséges időjárási behatá
soktól történő megóvása.

Tárolt fegyverzeti anyagok technikai kiszolgálása

385. A tárolt fegyverzeti anyagok technikai kiszol
gálását a tárolás időtartam a határozza meg.

386. Rövid idejű tárolásban levő fegyverzeti anya
gok technikai kiszolgálása azonos a kiképzés céljára 
használt eszközökével.

387. Tartós tárolásban levő fegyverzeti anyagok 
technikai kiszolgálásának időközeit és technológiáját 
a műszaki leírások, üzem eltetési utasítások, tárolási 
utasítások, vagy más dokumentációk tartalmazzák.

388. Az egységraktárakban tárolt fegyverzeti anya
gok technikai kiszolgálásának megszervezéséért és 
végrehajtásáért az egység fegyverzeti szolgálat főnö
ke felelős.

389. Központi raktárakban tárolt fegyverzeti anya-
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gok technikai kiszolgálását a tartós tárolásban levő 
eszközökre érvényes technikai kiszolgálások szerinti 
időközönként és technológia szerint kell végezni.

390. A központi rak tárakban  tárolt fegyverzeti esz
közök technikai kiszolgálásának tervezéséért, meg
szervezéséért, végrehajtásáért és a végrehajtás ellen
őrzéséért az a szerv (személy, részleg, osztály, szolgá
lat stb.) felelős, amely a tárolásért felelős.

Utalt szervezetek fegyverzeti anyagainak 
technikai kiszolgálása

391. Azon szervezetek, amelyek a részükre kiadott 
fegyverzeti anyagok technikai kiszolgálásához meg
felelő személyi állománnyal (szakemberrel) nem ren
delkeznek, technikai kiszolgálás szem pontjából u ta
lásra kerülnek olyan alakulathoz, amely a szükséges 
feltételekkel rendelkezik.

Az utaltságot külön intézkedés határozza meg.

392. Az utalt szervezetek fegyverzeti anyagain vég
rehajtandó technikai kiszolgálások tervezéséért, meg
szervezéséért, végrehajtásáért és a végrehajtás ellen
őrzéséért az a szolgálat (szerv) felelős, amelyhez az 
utalás el van rendelve.

Javítóműhely-felszerelések technikai kiszolgálása

393. A javítóm űhely-felszerelések technikai kiszol
gálását — ha más előírás nincs — évenként két al
kalommal kell végrehajtani éspedig a fegyverzeti 
anyagokon végzett átállás és a javítóanyag-készletek 
technikai kiszolgálásának befejezése u tán  közvetlenül.
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394. A javítóm űhely-felszerelések (mozgó és be
épített) technikai kiszolgálása során — ha a doku
mentációkban más nincs m eghatározva — a követke
ző főbb m unkákat kell elvégezni:

— a készlet mennyiségi ellenőrzését;
— a m űhelyberendezések tartozékainak a meglétét;
— a felszerelések külső megvizsgálását;
— a m űhelyberendezések szabályos működését;
— a kenőanyagok utántöltését, vagy teljes kicseré

lését;
— a korrózióvédő bevonatok hiányosságainak pót

lását, vagy teljes átfestését;
— konzerválási hiányosságok pótlását, vagy teljes 

átkonzerválást;
— a hitelesítés köteles anyagokon a hitelességet 

igazoló bélyegzők és plombák m eglétének ellenőrzé
sét, szükség esetén a hitelesítés végrehajtását;

— a mozgóműhely-felszerelések járm űvein az átál
lás (műszaki szemle) végrehajtását;

— a mozgóműhely-felszerelés kocsiszekrényének 
elektromos és egyéb berendezései megvizsgálását, mű
ködés ellenőrzését;

— a felfedett hiányok pótlását, a hiányosságok 
megszüntetését és a hibák kijavítását.

395. A m űhelyfelszerelések technikai kiszolgálását 
a m űhelybe beosztott személyi állománynak kell vég
rehajtani.

396. A technikai kiszolgálás tervezéséért, szervezé
séért, végrehajtásáért a m űhely- (részleg-, csoport-) 
parancsnok a felelős.
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D) A JAVÍTÁS TERVEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA 
ÉS ELLENŐRZÉSE

Általános előírások
397. A fegyverzeti anyagok állandó üzemképessé

gének és hadrafoghatóságának fenntartása, valam int 
a műszaki állapot visszaállításának egyik alapvető fel
tétele a javítások időben, előírt szinten történő vég
rehajtása.

398. A fegyverzeti anyagok javítása történhet:
— tervszerű megelőző rendszerben;
— soronkívüli javítással.
399. A tervszerű megelőző rendszerben végzett ja

vításokat — amely a fegyverzeti anyagok javításának 
alapvető módszere — az üzem eltetési idő és az igény- 
bevétel határozza meg, m elyeket az értékcsoportba 
sorolási utasítások (kategorizálási utasítások) és a terv 
szerű technikai biztosítás rendszerre vonatkozó u ta
sítás tartalm az.

400. A soronkívüli javítás a váratlan  meghibásodá
sok (a tervszerű technikai kiszolgálás, a karban tar
tás és tárolás során felfedett, valam int a kiképzés és 
harcászati gyakorlat során keletkezett) m egszüntetése 
céljából szükséges.

401. A tervszerű megelőző javítás jellemzője, hogy 
a javításra m eghatározott határidő lejárta, vagy a ja
vításig m eghatározott igénybevétel felhasználása után, 
az eszköz műszaki állapotától függetlenül kerül vég
rehajtásra.

402. A soronkívüli javítás során általában csak a 
tényleges meghibásodás javítása és a meghibásodást 
előidéző ok m egszüntetése történik meg.
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A javítás tervezése

403. A soronkívüli javítás nem tervezhető, végre
hajtása a szükségletnek megfelelően történik, a hiba 
megállapítása u tán a lehető legrövidebb időn belül. 
Az üzemképességet nem befolyásoló meghibásodások 
a soronkövetkező tervszerű technikai kiszolgálás so
rán is kijavíthatok.

404. A tervszerű megelőző javításra a következő 
terveket készítjük :

— perspektivikus javítási terv;
— középtávú javítási terv;
— éves javítási terv;
— időszakos javítási terv  (kiképzési időszakra).
405. A javítási tervek készítésénél a következőket 

kell alapul venn i:
— a tervszerű megelőző javításig meghatározott 

üzemeltetési idő, igénybevételi norma, illetve „N” 
norma;

— az évenként felhasználásra kerülő igénybevételi 
norma, illetve „N” norma;

— az azonos típusú eszközök mennyisége;
— a javítószervezetek javítási kapacitása;
— egy eszköz javítási időnormája.
406. A tervszerű megelőző javítások terevzésével el 

kell érni, hogy az egységnél a harckészültségi utasí
tásokban előírt hadrafoghatóság biztosítva legyen.

407. Perspektivikus és középtávú javítási terveket 
az érintett, alkalmazó fegyvernem i főnökségekkel 
egyeztetve az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség ké
szít a harckészültség fenntartásának figyelembevéte
lével, az optimális javítási kapacitás kialakítása, és a
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javítási kapacitás egyenletes leterhelésének biztosítá
sa céljából.

408. Éves javítási tervet m inden szintű fegyverzeti 
szolgálatnak és javítószervezetnek készíteni kell a kö
vetkezők szerint:

a) „A tervszerű technikai biztosításnak rendszeré”- 
be bevont fegyverzeti anyagokra az üzem bentartó egy
ség, magasabbegység és seregtest szintű szolgálatok
nak, valam int javítóm űhelyeknek.

b) Azon fegyverzeti anyagokra, m elyekre „A fegy
verzeti anyagok tervszerű technikai biztosításának 
rendszere” utasítás nem  vonatkozik, javítási tervet 
csak az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség készít, és 
a betervezett javításokról tervkivonatokkal értesíti az 
érintett szolgálatokat.

409. A központi javítóbázisok és üzemek az MN 
Fegyverzeti Szolgálat Főnökségtől kapott alapadatok 
és szempontok alapján készítik el a saját éves javítási 
terveiket.

410. Időszakos (kiképzési időszakra vonatkozó) ja 
vítási tervet az üzem bentartó szervezet fegyverzeti 
szolgálata készít. Ezen terv, a technikai biztosítási terv  
része, m elyet a kiképzési tervekkel együtt kell elké
szíteni.

A tervnek tartalm aznia kell a magasabbegység és 
seregtest javítóm űhelyben, a központi javítóbázisok
nál, üzemeknél és gyárakban a kiképzési te rv  vonat
kozó időszaka alatt megvalósuló tervszerű megelőző 
javításokat, fegyverzeti eszközönként.
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A javítás végrehajtása

411. A tervszerű megelőző javításokat végrehajt
ják:

— csapat-javítóm űhelyek;
— központi javítóbázisok és üzemek.
412. A soronkívüli javításokat annak jellegétől füg

gően végrehajtják:
— a kezelőállomány;
— csapat-javítóm űhelyek;
— központi javítóbázisok és üzemek.
Az előbbieknek megfelelően a javítás végrehajtási 

helyétől függően csapatjavításról és bázis- (üzemi) ja
vításokról beszélünk.

413. Az egy ség-javítóműhely és a magasabbegység- 
javítóm űhely által végzett javítások végzésébe a keze
lőállományt lehetőség szerint be kell vonni.

414. Az igénybevétel során előforduló üzemzavar 
hibaelhárítását, melyhez a javítóanyag és kiképzettsé
gi feltételek biztosítottak, a kezelőállománynak ön
állóan kell végrehajtani. A végrehajtásért az alegy
ségparancsnok a felelős.

415. Azon fegyverzeti anyagok javítása, melyek 
nem képeznek szolgálati, vagy állami titkot és a saját 
javító szervezetnél a javítási szakember, javítóeszköz, 
vagy javítóanyag hiánya m iatt nem végezhető el, pol
gári vállalatokkal is elvégeztethetők a fegyverzeti 
csapathitel terhére.

416. Komplex fegyverzeti eszköz fegyverzeti ré
szének tervszerű megelőző javításakor a magasabb
egység- és seregtest-javítóm űhelyekben az egyéb
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szakanyagokon a szakanyagra előírt legmagasabb 
szintű technikai kiszolgálást és a szükségszerinti ja 
vításokat is el kell végezni (végeztetni).

A központi javítóbázisoknál, üzemekben és gyárak
ban végzett javításoknál a kom plex eszköz egyéb szak
anyagainak javítási m élységét külön intézkedések 
szabályozzák.

A javítások dokumentálása

417. A végrehajto tt javításokat a törzskönyvbe, lö
vegkönyvbe, vagy az elvégzett javítások ny ilván tartá
sára szolgáló egyéb okm ányba be kell jegyezni.

418. A törzskönyvbe, lövegkönyvbe, műbizonylatba, 
vagy az egyéb okmányokba végzett bejegyzést hitele
síteni kell, az alegységparancsnok, a m űhelyparancs
nok (javítóbázisnál a parancsnok javítási helyettesé
nek, illetve főmérnöknek, javítóüzem nél a főm érnök
nek vagy üzemvezetőnek) aláírásával és bélyegzővel.

A javítás ellenőrzése

419. A javítás ellenőrzésének főbb szem pontjai a 
következők:

— a javítás szervezettsége;
— a javítási tevékenység tervszerűsége;
— a javítási dokumentációk (technológiák) megléte;
— a javítóanyaggal történő gazdálkodás;
— a m űhelyfelszerelések állapota;
— a javítási tapasztalatok alapján bevezetett tech

nológiai módosítások alkalmazása;
— a javítóállom ány szakismerete;
— a javítás dokum entálása;
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— a javításközi és végellenőrzés megszervezése, 
különös tekintettel a technikai állapot meghatározó 
param éterek ellenőrzésére és ezek dokum entálására;

— a javításba adók és a javítószervezet kapcsolata.
420. A javítás ellenőrzése megvalósul:
— elöljáró szervezet által m iniszteri szemle és szak- 

ellenőrzés alkalmával, tém avizsgálat során;
— a javítószervezet parancsnoka által parancsnoki 

ellenőrzés, szakellenőrzés, tém avizsgálat és célellen
őrzés során;

— a javítóalegység-parancsnokok által gyakorolt 
folyamatos ellenőrzés során, mely kiterjed a szakterü
lethez tartozó technikai állapotot meghatározó para
m éterek és a műszaki állapothoz tartozó javítások 
mennyiségi és minőségi végrehajtására;

— az átvevők által az átadás-átvétel alkalmával 
végrehajtott mennyiségi és működési ellenőrzések so
rán.

421. A soronkívüli javítás ellenőrzését végrehajtja:
— a kezelőállomány által végrehajtott hibaelhárí

tás esetén az eszközért felelős hivatásos személy;
— az egység-javítóm űhely által végrehajtott ja

vítás esetén a m űhelyparancsnok és az eszközért fele
lős hivatásos személy külön-külön;

— magasabb szintű javítószervezet által az üzem
bentartó szervezetnél végrehajtott javítás esetén az 
egység m űhelyparancsnoka és az eszközért felelős hi
vatásos személy közösen;

— magasabb szintű csapat javító szervezetnél vég
zett javítás esetén a m űhely parancsnok és az átvevő 
külön-külön;

— központi javítószervezetnél végzett javítás ese-
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tén a javítószervezet belső ellenőrző szervezete (és kü- • 
lön az átvevő, ha erre lehetőség van).

422. A soronkívüli javítás ellenőrzése során nemcsak 
a hiba k ijavítását kell ellenőrizni, hanem  a javíto tt 
résszel összefüggő működésvizsgálatot is el kell vé
gezni.

A javítás tervezése és megszervezése
magasabbegység- és seregtest-javítóműhelyekben

423. A javítóm űhelynek az éves javítási tervből, 
annak pontosításával havi nunkatervet kell készíteni. 
A havi m unkaterv  összeállításának alapadatai:

— az éves javítási tervben az adott hónapra terve
zett javítandó eszközök típusa és mennyisége;

— az eszköztípusra m eghatározott javítási időnor
ma;

— a javítással közvetlenül foglalkozó szakem berek 
száma;

— a javításba bevont kezelők száma;
— a havi m unkanapok száma;
— a m unkanap időtartam a;
— a harckiképzésre, politikai kiképzésre és szakki

képzésre fordított idő;
— a nem  term elő m unkára fordított idő (szolgálat- 

adás, vezénylés, betegség stb.);
— a javító szakem berek által elért teljesítm ény

szintek.

424. A javításba érkező m inden eszközről hibafel
vételt kell készíteni. A hibafelvételt a javítóalegység- 
parancsnokok, technikusok végezzék.
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425. A javítások minőségi színvonalának biztosítá
sára, a m űhelyfelszerelések folyamatos javítása, kar
bantartása szükséges, így ezek végrehajtása minden 
javítóm űhely-parancsnok fő feladatai közé tartozik.

426. A m űhelyfelszerelések javításának módjai a kö
vetkezők :

— saját javítás;
— a területi polgári javítószervezetekkel történő 

javíttatás fegyverzeti csapathitel terhére;
— központi javítás. #
427. A komplex mozgó fegyverzeti javítóműhelyek 

központi javításának tervezése az MN FVSzF-ségen 
történik. A műhelyfelszerelésekbe tartozó egyes gép
egységek (műszerek stb.) központi javítását évente 
igényelni kell.

E) HITELESÍTÉSEK TERVEZÉSE 
ÉS VÉGREHAJTÁSA

Hitelesítések tervezése

428. A fegyverzeti anyagok magas szintű harcké
szültségének biztosításához, az eszközök üzemelteté
séhez mind több mérőműszer, nagynyomású beren
dezés alkalmazására van szükség.

429. A mérőműszerek műszaki állapotát és pontos
ságát hitelesítésük ú tján  kell biztosítani.

430. A hitelesítési kötelezettség kiterjed minden 
fegyverzeti eszközben található, vagy az eszközök 
technikai kiszolgálásához, javításához alkalmazott
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elektromos és nyomásmérő m űszerekre, nagynyomású 
palackokra, összekötő elemekre, tömlőkre, emelőbe
rendezésekre és emelőeszközökre.

431. A hitelesítéseket a vonatkozó utasításokban 
meghatározott időszakonként kell végrehajtani.

432. A hitelesítéseket az előírt felszerelésekkel ren
delkező, ezen feladat végzésére jogosult hitelesítő ál
lomások hajtják  végre az MN-ben, m elyeknek hatás
körét és működési rendjét, szakirányítását az MN 
fegyverzeti szolgálat főnök külön utasításai szabályoz
zák.

433. A hitelesítő állomások által nem hitelesíthető 
műszerek és egyéb anyagok hitelesítési igényét sereg
test összesítésben a HJT-ben m eghatározott időben a 
kijelölt bázistól kell igényelni.

434. A hitelesítő állomásokon alkalm azott hitelesítő 
alapműszerek és eszközök hitelesítését központi javí
tóüzem hitelesítő laboratórium a végzi, vagy az Or
szágos M érésügyi Hivatalnál kell elvégeztetni.

Hitelesítések végrehajtása

435. A m űszerek hitelesítését végre kell hajtani:
— a soronkövetkező hitelesítés m egállapított ha

táridejének lejártakor;
— javítás után, függetlenül a soronkövetkező hi

telesítés határidejétől;
— ha a hitelesítésre vonatkozó okmány elveszett, 

vagy a m űszeren m egsérült a hitelesítő bélyegző 
(plomba);

— minden olyan esetben, ha kétség m erül fel a 
műszerek jelzési pontosságát illetően;
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— ha a központi készletből történő kiadáskor 6 
hónapnál kevesebb hitelesítési időtartalékkal rendel
kezik.

436. Nagynyomású tartályok (palackok), tömlők és 
összekötő elemek hitelesítését végre kell hajtani:

— a soronkövetkező hitelesítés m egállapított ha
táridejének lejártakor;

— javítás, valam int a tartály  egyes alkatrészeinek, 
szerelési egységeinek hegesztése, vagy forrasztása 
u tán ;

— konzerválás nélkül történő egyéves, konzervált 
állapotban 3 éves raktári tárolás u tán az üzembeállí
tás előtt;

— ha az alkalmazónak alapos kétsége van a műsza
ki állapotot illetően.

437. Az emelőberendezések és emelőeszközök hite
lesítését végre kell h a jta n i:

— üzembehelyezés előtt;
— a soronkövetkező hitelesítés m egállapított ha

táridejének lejártakor;
— javítás u tán függetlenül a soronkövetkező hite

lesítés határidejétől.

438. Beépített hitelesítendő m űszereket csak abban 
az esetben szabad kiszerelni hitelesítés céljából, ha hi
telesítésük beépítve nem végezhető el.

439. Az elvégzett hitelesítéseket, illetve a hitelesíté
si m inősítést be kell vezetni az eszköz, vagy műszer 
törzskönyvébe, ezek hiánya esetén a hitelesítési bi
zonylatba.
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440. A hitelesítő állomások csak hitelesítéseket vé
geznek, javítással nem foglalkoznak.

441. A hitelesítés során hibásnak talált m űszerek
ről és egyéb anyagokról „Meghibásodási jegyző- 
könyv”-et kell készíteni külön-külön. A jegyzőkönyv 
egy-egy példányát csatolni kell a javításba adási, il
letve a csere kérelemhez.

442. A javítási, illetve cserekérelm et az MN fegy
verzeti szolgálat főnök hitelesítési utasításában meg
határozott központi tárin tézetnek kell megküldeni, 
amely cserem űszert biztosít, vagy gondoskodik m egja
vításáról.

F) A TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS ELLENŐRZÉSE, 
A TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSI TAPASZTALATOK 

ELEMZÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA

A technikai biztosítás ellenőrzése

443. A technikai biztosítási feladatok végrehajtását, 
a végrehajtás hatékonyságát — egységre kiterjedően
— parancsnoki ellenőrzés keretében célszerű meg
szervezni, m elyet a fegyverzeti szakállomány hajt 
végre.

444. Az egység fegyverzeti szolgálatának főnöke 
évenként, alegységenként szakellenőrzést hajtson vég
re a technikai biztosítási feladatok mennyiségi, minő
ségi és szakszerű végrehajtásának ellenőrzése céljá
ból. A szakellenőrzésnek ki kell terjedni m inden al
egységre, ezért ezen ellenőrzések végrehajtására éves 
ellenőrzési tervet kell készíteni, m elyet a parancsnok 
hagy jóvá.

103

Hitelesítendő anyagok javítása

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás 11919 /105



Ezen ellenőrzést a fegyverzeti szolgálat főnök sze
mélyes irányításával a fegyverzeti szakállomány ha jt
ja végre.

445. A különböző szintű alegységparancsnokok a 
technikai biztosítási feladatok alegységszintű végre
hajtásának ellenőrzését negyedévenkénti, kéthóna- 
naponkénti és hónaponkénti elosztásban lebontva te r
vezzék. Az alegységparancsnoki ellenőrzést az alegy
ségparancsnok és segítői hajtják  végre, a fegyverzeti 
szakállomány szükség szerinti bevonásával.

446. A fegyverzeti eszközök üzemidejével való ta
karékosság céljából a különböző szintű ellenőrzéseket 
úgy célszerű koordinálni, hogy együtt lehessen végre
hajtani.

447. Az alegységparancsnoki ellenőrzéseknek az 
eszközök üzemeltetési (kezelési) utasításaiban előírt 
követelményekre kell kiterjedniük.

448. A parancsnoki ellenőrzés és a szakellenőrzés 
során a következőket kell ellenőrizni:

— az üzemeltetési dokumentációk (okmányok) 
meglétét és helyes vezetését;

— a tartalék  alkatrészek, szerszámok és tartozékok 
állapotát és meglétét;

— a szerelési egységek, mechanizmusok és beren
dezések állapotát;

— a hitelesítésre kötelezett eszközökön a hiteles
séget igazoló pecsétek és plombák m eglétét;

— a kenőolajokkal és m unkafolyadékkal való fel- 
töltöttséget;

— az akkum ulátorok állapotát és feltöltöttségük 
szintjét;

— a tűzoltókészülékek állapotát és feltöltöttségét;
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— az eszköz főbb részeinek és berendezéseinek 
működését összeszerelt állapotban;

— az eszköz megfelel-e a ny ilvántarto tt kategória 
értéknek;

— a technikai kiszolgálás végrehajtásának minősé
gét és hatékonyságát;

— az elvégzett soronkívüli javítások minőségét.
449. A parancsnoki és szakellenőrzés tapasztalatait 

egységparancsban közzé kell tenni. Az egységparancs 
tartalmazza a fegyverzeti eszközök technikai állapo
tának, karbantartásának, technikai kiszolgálásának, 
javításának és az adatszolgáltatás értékelését, vala
mint a tapasztalt hiányosságok elemzését és a hibák 
megszüntetésére vonatkozó utasításokat.

A technikai biztosítási tapasztalatok elemzése 
és hasznosítása

450. A fegyverrendszer megbízhatósága a hadrafog
hatóság egyik kritérium a. Az üzem eltetőknek elsősor
ban a zavartalan működés fenntartására, az üzemza
varok gyors elhárítására kell összpontosítani a tevé
kenységüket.

451. A bonyolult fegyverzeti eszközt, illetve fegy
verrendszert alkalmazó csapatparancsnokot a vezetés 
magas színvonalon történő biztosítása és a vele szem
ben tám asztott elvárások következtében nem elégíti 
ki a fegyverrendszer pillanatnyi állapotáról alkotott 
vélemény, hanem  arra  is választ vár, hogy a pillanat
nyi kiváló állapotot m eddig ta r tja  meg a fegyverzeti 
eszköz, m ilyen valószínűséggel biztosítja bárm ely pil
lanatban a tűz-, illetve a csapás kiváltását.

452. A fegyverrendszer várható állapotának meg
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ítélése a megbízhatóságát pozitívan, vagy negatívan 
befolyásoló lényegesebb tényezők elemzésén keresztül 
lehetséges.

453. Az eszköz-, illetve fegyverrendszer vizsgála
tának ki kell terjedni:

— az igénybevételre;
— a technikai kiszolgálásra;
— a javításra;
— a megbízhatóságra;
— a készenlétre.
454. Az igénybevétel vizsgálata alapján meghatá

rozott kihasználási tényező az igénybevétel tervszerű
ségére és az igénybevétellel való takarékosságra ad 
jellemző num erikus mennyiséget.

455. A technikai kiszolgálások során felfedett, va
lam int megelőző jelleggel javíto tt üzemzavarok meny- 
nyiségének vizsgálata a technikai kiszolgálás haté
konyságára ad jellemző num erikus értéket.

456. A javításokra fordított részidők vizsgálata 
alapján m eghatározott fajlagos javítási idő jellemző a 
javító szakállomány felkészültségére, a javítóanyag
tárolás és helyszínre szállítás racionális szervezettsé
gére, a m unkakörülm ények és javítóeszközök biztosí
tottságára.

457. Az időegység alatt bekövetkező üzemzavarok 
mennyisége az üzemzavarok intenzitását mutatja. 
M eghatározható az átlagos zavarm entes üzemidő (egy 
meghibásodásra eső üzemidő), melyek együttesen jel
lemzik a fegyverzeti eszköz, illetve fegyverrendszer 
megbízhatóságát.

458. Egy vizsgált időszak alatti zavartalan műkö- 
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dési idő és a javításra fordított idő vizsgálatából a har
ci alkalmazásra való készenlétre, a zavarm entes igény- 
bevételi időnek és a javításra, technikai kiszolgálásra 
(összességében állásidő) fordíto tt időnek a vizsgálatá
ból az előírásszerű működés m aximális valószínűségé
re lehet következtetni.

E két vizsgálat eredőjeként a készenléti megbízha
tóság határozható meg, m ely kifejezi, két tervszerű 
technikai kiszolgálás közötti időintervallum ban az esz- 
köz-, illetve fegyverrendszer megbízhatósági valószí
nűségét.

A készenléti megbízhatóságot célszerű figyelembe 
venni a céloknak az alegységek közötti elosztásakor.

459. A parancsnoki ellenőrzés, a szakellenőrzés, az 
alegységparancsnoki ellenőrzés tapasztalataiból, a 
technika állapotára, m egbízhatóságára vonatkozó 
elemzések következtetéseiből, valam int az időszak 
alatt végrehajtott felügyeleti szemle m egállapításai
ból különböző szintű technikai konferenciák kereté
ben célszerű értékelni és széles körben elterjeszteni a 
kiemelkedő eredm ényeket adó módszereket, értékelni 
a hiányosságok okait, m eghatározni a hiányosságok 
megszüntetésének legcélravezetőbb m ódjait.

460. A technikai konferenciákon elfogadott élenjá
ró módszerek széleskörű elterjesztését technikai-m ód- 
szertani bem utatók megszervezésével kell biztosítani.
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V. FEJEZET

A FEGYVERZETI ESZKÖZÖK MEGÓVÁSA

461. A megóvás célja a fegyverzeti eszközök káros 
behatásoktól történő védelme és hibátlan állapotban 
tartása.

462. A fegyverzeti eszközök megóvása magába fog
lalja a:

— karbantartást;
— technikai kiszolgálást;
— javítást;
— tárolást;
— megőrzést.

463. A katonai szervezetek fegyverzeti eszközei 
megóvási rendszabályainak folyamatos betartásáért az 
állományilletékes parancsnokok a felelősek.

464. A fegyverzeti eszközök megóvásának tervezését 
a katonai szervezetek parancsnokai, szervezését és 
végrehajtásának az ellenőrzését az é rin te tt katonai 
szervezetek m érnök-műszaki szolgálat vezetői, fegy
verzeti szolgálat főnökei végzik, akik felelősek a meg
óvási feladatok időbeni és kellő minőségben történő 
végrehajtásáért.

465. A megóvási feladatokat a szinteknek megfele
lően a kiképzési intézkedésekben, tervekben rögzíteni
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kell (különböző szintű kiképzési intézkedések, egység- 
szintű tervek, alegységszintű részletes kiképzési te r
vek).

A) A FEGYVERZETI ESZKÖZÖK 
KARBANTARTÁSA

466. A karbantartás végrehajtása érdekében, a 
fegyverzeti eszközök igénybevétele előtt, valam int az 
igénybevétel során a kezelőszemélyzetnek végre kell 
hajtani az előírt szemléket (kivonulás előtt, m enet 
közben, lövészet, harci üzemeltetés, tűzszolgálat, fog
lalkozás, gyakorlat előtt).

A feladat végrehajtásáért az alegységparancsnok a 
felelős. A részletes végrehajtási feladatokat a szolgá
lati utasítások tartalm azzák.

467. A fegyverzeti eszközök karban tartását (tisztí
tás, kenés) az igénybevétel u tán azonnal el kell végez
ni. Több napig tartó  igénybevétel alkalmával a kar
bantartást naponta végre kell hajtani, az észlelt hiá
nyosságokat meg kell szüntetni, am ennyiben a meg
szüntetés nem lehetséges, jelenteni kell a fegyverzeti 
szolgálat vezetőjének.

468. A karban tartást m indenkor foglalkozásszerű 
keretek között kell végezni, melyhez karbantartó  he
lyet kell berendezni. A karbantartó  hely berendezé
séért, a karbantartás végrehajtásához szükséges esz
közök, anyagok biztosításáért és a karbantartás előírás 
szerinti végrehajtásáért az alegységparancsnok felelős.

469. A fegyverzeti eszközök karban tartását különös 
gonddal kell végrehajtani lövészeten való igénybevé
tel során és közvetlen utána.

470. A fegyverzeti eszközök karban tartását m inden
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alegységszintű technikai ellenőrzés, egységszintű tech
nikai szemle, tervszerű megelőző javítás alkalmával 
is végre kell hajtani.

471. Az „MZ” fegyverzeti eszközök karbantartási 
feladatait a tárolásért felelős parancsnok köteles meg
szervezni és végrehajtani az alábbiak szerint:

— igénybevételre került fegyverzeti eszközök kar
bantartását, „MZ” készletű tárolt állapotra való elő
készítését és végrehajtását a használó alegység (ke
zelő) állománya végzi az alegységparancsnok irányí
tásával ;

A szárazkonzervált állapotban tárolandó eszközök 
előkészítési és végrehajtási feladatait a fegyverzeti 
szolgálat irányítja  — a karbantartás kivételével — a 
technológiai utasításokban leírt feladatra a m unka
erőt az alegység állományából kell kijelölni;

— korábban m ár karbantarto tt, de szárazkonzervá
lásra még elő nem készített fegyverzet szárazkonzer
válását rendszeresített karbantartó  állomány, vagy e 
célra tartalékból behívott állomány végezze a fegyver
zeti szolgálat irányításával;

— az „M” szervezetek fegyverzetének karbantar
tási feladatait — gyakorlatra való igénybevétel kivé
telével — az utalás szempontjából érin tett (befogadó, 
felállító) szervezet fegyverzeti szolgálat főnök tervezi 
és ha jtja  végre a szak- és karbantartó  állomány (tar
talékból behívott állomány) részvételével. A szükséges 
anyagi biztosítást a befogadó szervezet fegyverzeti 
szolgálata végzi. A fegyverzeti szolgálat főnök az 
„M” törzs parancsnokával egyetemlegesen felelős a 
karbantartási feladatok időbeni és jó minőségben tör
ténő végrehajtásáért. Am ennyiben a felállító (befoga
dó) szervezet fegyverzeti javítóm űhely állománnyal
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nem rendelkezik, akkor a felállító (befogadó) utaltsága 
szerinti fegyverzeti szakem berrel (fegyverzeti m űhely 
állománnyal) rendelkező FVSzF köteles az u talt szer
vezet fegyverzetének karban tartását megszervezni és 
végrehajtani.

472. A megóvás érdekében a karbantartási felada
tok végrehajtása során — vagy azon kívül — a tech
nikai kiszolgálási feladatokat is el kell végezni.

A technikai kiszolgálási feladatokat a IV. fejezetben 
meghatározottak szerint kell tervezni, szervezni és 
végrehajtani.

B) KARBANTARTÁSI NAPOK MEGSZERVEZÉSE 
ÉS VÉGREHAJTÁSA

473. Az egységeknél a fegyverzeti eszközök megóvá
sának egyes feladatait (karbantartás, technikai kiszol
gálás) karbantartási napok keretében kell végrehaj
tani, az MN kik. főfelügyelő, seregtest, m agasabbegy
ség stb. kiképzési intézkedésében m eghatározottak sze
rint.

A tervezett egységszintű karbantartási napokon kell 
elvégezni az egységraktárakban táro lt fegyverzeti esz
közök technikai ellenőrzését és karbantartását az ösz- 
szeállított terveknek megfelelően.

474. Az egység karbantartási nap levezetésére te r
vet kell készíteni. A tervet az egységparancsnok tech
nikai helyettese állítja össze. Az egység fegyverzeti 
szolgálat, m érnök-m űszaki szolgálat vezetője bedol
gozza a tervbe (javaslatot tesz a tervbe való beállí
tásra) a fegyverzeti eszközökre vonatkozó feladatokat.
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Az előírt technikai ellenőrzések, technikai szemlék 
és karbantartási feladatokon kívül egységszintű kar
bantartási napon az alábbi feladatokat kell elvégezni:

— a helyszíni javításokat, a TASZT készletek fel
töltését;

— a tárolás alatt levő fegyverzeti eszközök terve
zett technikai ellenőrzését, technikai szemléjét;

— a személyi állomány felkészültségének ellenőr
zését és képzését;

— a telephely berendezéseinek karbantartását, rak
tárak, külső területek tisztítását.

475. A karbantartási napokon a szakszolgálat ki
jelölt állománya segíti az alegységeket a tervezett fel
adat végrehajtásában, az erre vonatkozó feladatokat a 
szolgálatiág-főnöke részletesen megszabja, a végre
hajtásra szakmai számvetést kell készíteni.

Az egységszintű karbantartási napon az egységpa
rancsnok, a szolgálatiág-vezető személyesen ellenőrzi 
és értékeli a végrehajtást.

476. A karbantartási nap keretén belüli megóvási 
feladatokat az alegységparancsnok személyesen köte
les vezetni és értékelni a személyi állomány által vég
rehajto tt m unkát, valam int az észlelt hiányosságokra 
azonnal intézkedni.

C) A FEGYVERZETI ESZKÖZÖK TÁROLÁSA

477. A tárolás alatt a fegyverzeti eszközök káros 
behatástól (napfény, korrózió, csapadék, tűz, villám 
stb.-től) való védelme céljából történő elhelyezést ért
jük.
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478. A tárolás magában foglalja:
— a fegyverzeti eszközök elhelyezését;
— a tárolási feltételek biztosítását;
— az elhelyezés szabályainak betartását;
— tűzvédelm i rendszabályokat;
— az előírt technikai ellenőrzések végrehajtását.
479. A fegyverzeti eszközök tárolásának megszer

vezése.
A fegyverzeti eszközök elhelyezése történhet:
— fegyverszobákban, irodákban (raktárakban, te 

lephelyeken) ;
— helyőrségi raktárakban;
— gyakorlaton, tábori elhelyezésben;
— őrségnél;
— ügyeletes tisz tnél;
— gépjárm űvön, harckocsiban, PSzH-ban.

480. Az alegységek és a ht., tsz. állomány részére 
kiadott fegyverzeti eszközök az alábbi módon táro l
hatók.

Egyéni felszerelésbe tartozó eszközök:

— fegyverszobákban tám lákra, állványokra vagy 
ládákba helyezve;

— alegységkörlet folyosóján, szekrényben vagy le
zárható tám lákra helyezve;

— parancsnokságokon kijelölt irodákban elhelye
zett szekrényekben, kijelölt és berendezett fegyver
szobákban;

— alegység rak tárában  (csak optikai eszközöket, 
oktatásra használt gyakorló és metszetlőszereket, őr
ség ellátására biztosított kiképzési lőszereket);
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— fegyverzeti kiképzés céljára berendezett tan 
termekben (csak m etszet eszközöket, alkatrészeket, 
szerelvényeket);

— az ügyeletes tiszthez — megőrzésre — leadott 
fegyvereket szekrényekben, az őrség lőszerét ládában 
elhelyezve;

— az „MZ” lőszereket külön lőszerraktárakban, 
gépjárművön, harckocsiban, páncélozott szállító harci
járm űben;

— őrségben a fegyverek zárható tám lára vagy 
szekrénybe helyezve, a tartalék  lőszer ládába he
lyezve;

— gyakorlatokon, tábori elhelyezésben az eszközö
ket a rendszeresített táskákban, tokokban, ládákba 
elhelyezve a tárolásra külön kijelölt helyen (sátor
ban).

Kollektív fegyverzeti eszközök:

— az eszközök tárolása céljára — laktanyában ál
landó jelleggel — kiépített telephelyen;

— tábori elhelyezésben — ideiglenes jelleggel — 
Derendezett telephelyen;

— különböző feladat céljából kikülönített eszközö
ket ideiglenes vagy állandó jelleggel berendezett he
lyen.

A z egységszinten tárolt fegyverzeti eszközök:

— laktanyában kialakított fegyverzeti rak tárak
ban, helyőrségi lőszerraktárban;

— telephelyeken (állandó vagy ideiglenes jellegű).
A tárolóhelyiségek (raktárak) biztosítsák a tárolt

fegyverzeti eszközök huzamos időn keresztül történő 
értéktartó  tárolását.

A tárolóhelyiségek úgy legyenek kialakítva, hogy
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biztosítva legyen a fegyverzeti eszközök biztonságos- 
tárolása, valam int a m agasabbszintű harckészültség
be helyezés, vagy elemi csapás esetén az eszközök 
gyors kiadása, illetve mentése.

A telephelyeken és tábori viszonyok között a tá 
rolási feltételeket a M agyar Népköztársaság Fegy
veres Erőinek Szolgálati Szabályzata és az „Utasítás a 
fegyverzeti anyagok m egóvására (tárolás megőrzés)” 
szabályzat — továbbiakban: megóvási utasítás — elő
írásai szerint kell kialakítani.

481. Az egységeknél a tárolás lehet:
— igénybevétel u tá n ;
— röv id idejű ;
— hosszabb idejű tárolás;
482. Azokat a fegyverzeti eszközöket, am elyeket fel

adatokra nem vesznek igénybe az egységeknél (alegy
ségeknél) kell tárolni az előírásoknak megfelelően.

Rövid és hosszabb idejű tárolásban csak hibátlan és 
teljes készlettel kiegészített fegyverzeti eszközök le
hetnek.

483. A fegyverzeti eszközök tárolhatók fűthető vagy 
nem fűthető helyiségekben, fészerben, vagy nyito tt 
területen, az egységes tárolási utasításban, a megóvási 
utasításokban és az illető eszközre vonatkozó műszaki 
leírásban, üzem eltetési utasításban előírt követelmé
nyeknek megfelelően.

484. A rövid és tartós tárolásba helyezéskor a fegy
verzeti eszközöket le kell konzerválni.

A konzerválás fogalma alatt azokat a tevékenysége
ket értjük, amelyek az alkatrészek, szerelvények, be
rendezések korróziótól, idő előtti öregedésétől (kor-
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hadás) való megóvását biztosítja a tárolás m eghatáro
zott idejéig.

485. A rövid ideig tárolandó fegyverzeti eszközön 
el kell végezni az előírt technikai ellenőrzést, vagy 
technikai szemlét és részlegesen le kell konzerválni.

A részleges konzerválás a szerelvények, műszerek 
külső festetlen felületeinek korrózió elleni védelmé
ből, valam int a páratartalom -ingadozás elleni véde
lemből áll. Részleges konzerváláskor a hidraulikus be
rendezéseket és más mechanizm usokat az üzem elte
téskor használt olajokkal vagy kenőanyagokkal kell 
feltölteni. A benzinrendszereket és benzin-levegő- 
rendszereket meg kell tisztítani, a motorok hengereit 
az igénybevételkor használt anyagokkal kell lemosni 
és kenni. A tartályokban levő légnyomást az utasítá
sában megadott értékre kell hozni.

486. A tartós tárolásba helyezéskor el kell végezni 
az eszközön a TTBR utasításban előírt (rakétatechni
kai eszközökre vonatkozóan a 2. számú) technikai 
szemlét és a teljes konzerválást. A teljes konzerválást 
minden fegyverzeti eszközön a konzerválási munkák 
terjedelm ét és technológiáját az anyagism ereti utasí
tások és a megóvási, valam int kenési utasítások hatá
rozzák meg.

487. A fegyverzeti eszközöket tároló helyiségek bel
ső és külső rendje feleljen meg a megóvási (tárolási) 
utasításban előírtaknak.

D) A FEGYVERZETI ESZKÖZÖK MEGŐRZÉSE

488. A fegyverzeti eszközök megőrzésének célja a 
jogtalan eltulajdonítások és igénybevételek, elveszté
sek, megrongálódások megakadályozása.
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489. A fegyverzeti eszközök őrzésének rendszabá
lyai.

A fegyverzeti eszközöket jogtalan eltulajdonítás és 
hozzáférhetőség megakadályozása céljából biztonsá
gosan el kell zárni és állandóan őrizni kell.

Az őrzési feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a 
visszaszármaztatási m egállapítások lehetőségei bizto
sítva legyenek.

490. A megőrzési feladatok teljesítése érdekében a 
szabályos tárolási feltételek biztosítása m ellett a 
Fegyveres Erők Szolgálati Szabályzata előírásai alap
ján az egységparancsnokok helyi szabályozó intézke
désekben rögzítik a fegyverzeti eszközök őrzésére, a 
tárolóhelyekre történő belépésre, valam int az elszá
molásra (fegyver, lőszer, kiadás-visszavétel, közvet
len okmányok naprakész vezetése, egyeztetése) vonat
kozó rendszabályokat.

491. A fegyverzeti eszközöket minden tárolási és 
szállítási (raktári tárolás, telephely, szállítás, tábori el
helyezés, alkalmi elhelyezés, vasúti szerelvényekre és 
más szállítóeszközökre való felrakás előtti elhelyezés) 
feladat alkalmával, továbbá m inden olyan helyet, ahol 
fegyverzeti eszközöket tárolnak, őrizni kell.

492. Az őrzés megszervezése a helyi szabályozó in
tézkedést kiadó, illetve az őrzésért felelős parancsnok 
feladata.

E) A HIVATÁSOS, TOVÁBBSZOLGÁLÓ 
ÁLLOMÁNY RÉSZÉRE 

KIADOTT LÖVÉSZFEGYVEREK ŐRZÉSE

493. M inden tiszt, zászlós, tiszthelyettes és tovább
szolgáló tisztes a szolgálati fegyverét (pisztoly, gép
pisztoly) a szolgálati helyén köteles tárolni. A szolgá-
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lati fegyvert csak a parancsnok által meghatározott 
feladat végrehajtása céljából lehet viselni. Szolgálati 
fegyvert lakáson tárolni, engedély nélkül hordani 
tilos!

A ht., tsz. állomány szolgálati fegyvereinek őrzését 
(tárolási szabályait) külön utasítások szabályozzák. Az 
őrzésre (tárolásra) vonatkozó szabályok be nem tartá
sa jogtalan fegyver-eltulajdonításhoz és rendkívüli 
eseményhez vezet.

F) FEGYVERZETI ESZKÖZÖK 
ŐRZÉSE ALEGYSÉGEKNÉL

494. Alegységeknél, a lövészfegyverek őrzését a 
Fegyveres Erők Szolgálati Szabályzata és a megóvási 
utasítás szerint kell megszervezni.

495. Az őrség lőszerek, „MK” lőszerek, rakéták, ki
képzési lőszerek elhelyezésére, őrzésére vonatkozó 
szabályokat a megóvási és szolgálati utasítások rész
letesen tartalmazzák.

Kézigránátokat, jelző, világító és pirotechnikai esz
közöket, tüzérségi lőszereket, rakétákat elhelyezési 
körletben, irodaépületekben m unkaépületekben (mű
hely) tárolni tilos (kivétel az őrség részére biztosított 
kézigránát).

496. A tanterm i foglalkozásokon, terepen, lőtéren 
oktatás, vagy bem utató (kiállítás) céljára csakis oktató 
(hatástalanított) rakétákat, lőszereket, vagy metszete
ket lehet felhasználni. Lőport, vagy robbanóanyagot 
tartalm azó rakéta- és lőszerelemeket „éles”-nek kell 
minősíteni és ilyen célokra felhasználni SZIGORÚAN 
TILOS!
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497. A harckocsikban, páncélozott szállító harcijár
műben, gépkocsin táro lt lőszerekre a zárt lőszerrak
tárban táro lt lőszerek, rakéták őrzésére és kezelésére 
vonatkozó szabályokat értelem szerűen alkalmazni kell.

498. A lőszerraktárakat, ideiglenes lőszertároló he
lyeket úgy kell kijelölni, hogy a megóvási utasításban 
előírt biztonsági távolságok m inden körülm ények kö
zött be legyenek tartva.

G) A FEGYVERZETI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA

499. Az elszámolás m agában foglalja az eszközök 
nyilvántartásának vezetését — m elyek kim utatják  az 
alegységek, egységraktárak, felvételező helyek eszkö
zökkel való ellátottságát, az eszközök személyhez való 
kötését, az eszközök elhasználódási fokát, az eszközök 
használhatóságának dokum entálását — a nyilvántar
tott adatoknak az eszközökkel való egyeztetését.

500. A fegyverzeti eszközök elszámolására vonat
kozó okmányok tükrözzék az eszközök azonosságát 
(gyári számok, sorozatszámok, teljességek felsorolása) 
alegységhez, egységraktárhoz, személyhez való kötött
ségét, valam int a bonyolultabb eszközök elhasználódá
si fokát, az eszközökön elvégzett időszakos feladatokat.

501. Az eszközökkel együtt, illetve alegységnél el
helyezett m ennyiség szerinti nyilvántartások tükröz
zék az elszámolásra kötelezett m ennyiségi adatokat 
(alegység nyilvántartási könyv, részletes felszerelési 
könyv, századnapló, nyilvántartási könyv az őrség 
tartalék lőszerekről, fegyverkiadási füzet, fegyvernév
tábla, fegyver elszámoló tábla, rak tári nyilvántartási 
kartonok, teljességi jegyzékek, törzskönyvek).
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502. A bonyolultabb eszközök (berendezések) el
használódási fokát, az időszakos kiszolgálási feladatok 
végrehajtását (üzemóra és „N” norm a állása, igénybe
vétel kezdete stb.) az eszközök és berendezések törzs
könyvei, lőkönyvei, technikai naplók tartalmazzák.

503. Elszámolás alkalmával az eszközök, berende
zések, anyagok, adatait (gyári szám, teljesség, sorozat
szám) egyeztetni kell a ny ilvántarto tt adatokkal.

504. A névreszólóan ki nem adott fegyver-, lőszer- 
tárolóhelyiségekben vezetendő raktárm űveleti napló 
vezetése a tárolóhelyiségbe (raktárba) belépők (dolgo
zók) nevének és a végzett tevékenységek rögzítésére 
szolgál.

H) A FEGYVERZETI RAKTÁRAKBA, 
FEGYVERSZOBÁKBA VALÓ 

BELÉPÉSEK RENDJE

505. A fegyverzeti eszközöket tároló helyekre való 
belépés rendjét az egység-, illetve helyőrségparancs
nok szabályozza, aki felelős az objektum ban levő fegy
verzeti eszközök megőrzéséért. Az egység-, helyőrség
raktárakba, fegyverszobákba való belépések rendjét a 
Fegyveres Erők Szolgálati Szabályzata és a fegyverze
ti anyagok megóvási utasításaiban leírtak szerint kell 
megszervezni. A fegyverzeti eszközökkel kapcsolatos 
m unkákat (tárolóhelyeken, rak tári anyagoknál) csak 
napi parancsban kijelölt és baleset-elhárítási oktatás
ban részt vett személyek végezhetnek, a raktáros je
lenlétében.

Fegyverzeti eszközöket tároló helyekre az anyag 
m eglétéért felelős nélkül belépni és ott tevékenykedni 
tilos (kivétel a HKSz feladat végrehajtása, amikor a
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helyi szabályozó intézkedésekben kijelöltek nyitják  ki 
a tárolóhelyeket, fegyverszobákat).

506. A fegyverzeti eszközök típusonkénti őrzésé
nek és elszámolásának követelm ényeit a megóvási u ta
sítások részletesen tartalm azzák. A részletes szakmai 
utasítások, helyi szabályozó intézkedések megőrzésére 
vonatkozó részét m inden é rin te tt parancsnoknak rész
letesen ism erni kell.
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VI. FEJEZET

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKKEL 
KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A) A RENDKÍVÜLI ESEMÉNY

507. A rendkívüli esemény fogalmát a katonai fe
gyelem értékelésének főbb elveiről, információs rend
szeréről szóló m iniszteri parancs, illetve politikai fő
csoportfőnöki utasítás határozza meg.

508. Ezen fejezet azokat a rendkívüli események
kel kapcsolatos eljárásokat tartalmazza, amelyek fegy
verzeti eszközökkel vagy a fegyverzeti szolgálat te
vékenységével vannak összefüggésben és következ
m ényük:

— fegyver, lőszer, robbanóanyag eltulajdonítása;
— fegyver, lőszer, robbanóanyag elvesztése, leltár 

hiánya;
— fegyverzeti eszköz megsemmisülése vagy meg

rongálódása, ha a keletkezett anyagi kár meghaladja 
a rendkívüli esem ényt meghatározó utasításokban 
m egállapított összeget;

— a fegyverzeti eszköz meghibásodása m iatt bekö
vetkezett, jelentős harckészültség-csökkenés;

— a fegyverzeti eszköz rendellenes működése miatt 
tö rtén t nyolc napon túl gyógyuló személyi sérülést 
okozó balesetek;
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— a fegyverzeti eszköz rendellenes működése 
m iatt a társadalm i tulajdon károsítása.

509. A rendkívüli esemény akkor róható a fegyver
zeti szolgálat terhére, ha az azt kiváltó ok a fegyver
zeti szolgálat rendellenes működésének következmé
nye.

B) RENDKÍVÜLI ESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

510. Rendkívüli esem énynek minősülő cselekmény 
elkövetésekor, vagy bekövetkezésekor, bűncselek
mény esetében a bűnügyek parancsnoki nyomozásá
ról szóló HM -utasítás, fegyelem sértés és szabálysér
tés esetében a Szolgálati Szabályzat szerint kell el
járni.

511. Fegyver, lőszer, robbatióanyag eltulajdonítása esetén:
— fegyver, lőszer, robbanóanyag eltulajdonításon, 

a lopás, sikkasztás, csalás és hűtlen kezelés fogalmán 
túl, jogellenes igénybevételt (fegyverszobából való ki
csempészést, lövészeten az el nem használt lőszer 
m egtartását) is kell é rten i;

— a cselekmény felfedése u tán  javaslatot kell tenni 
a parancsnoknak a területileg illetékes katonai ügyész
ség értesítésére. Am ennyiben az elkövető ism ert sze
mély, az ügyész intézkedése szerint kell eljárni;

— a rendelkezésre álló adatok alapján pontosítani 
kell az eltulajdonítás körülm ényeit.

512. Fegyver, lőszer, robbanóanyag elvesztése, leltárhiánya 
esetén:

— a lehetőségek és a körülm ények figyelem bevéte
lével körül kell határolni az elvesztés lehetséges he
lyét;
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— meg kell kísérelni a fegyver, lőszer, robbanó
anyag felkutatását. Amennyiben a keresés az elvesztés 
észlelésétől három óra elteltével eredm énytelen ma
rad, értesíteni kell a területileg illetékes katonai 
ügyészséget;

— ha fegyver, lőszer, robbanóanyag a katonai szer
vezet elhelyezési körletén kívül vész el, és a keresés 
eredm énytelen marad, az illetékes parancsnok — a 
keresés befejezése u tán három  órán belül — tegyen 
feljelentést a területileg illetékes rendőrkapitánysá
gon, ism eretlen tettes ellen, fegyver (lőszer vagy rob
banóanyag) eltulajdonítás címén. A rendőrkapitány
sággal közölni kell az elvesztés ism ert körülm ényeit, a 
fegyver (lőszer vagy robbanóanyag) megnevezését, 
gyártási adatait;

— leltárhiány esetén a katonai ügyészség értesíté
sével egy időben, végre kell hajtani a cselekmény tá r
gyát képező fegyverzeti eszközcsoport teljes leltározá
sát.

513. Fegyverzeti eszköz megsemmisülése vagy megrongáló
dása esetén:

— meg kell állapítani a megsemmisülés (megrongá
lódás) körülm ényeit;

— meg kell állapítani a megsemmisülést (megron
gálódást) előidéző okokat;

— súlyos személyi sérülés (halál) esetén mindig, 
egyéb esetben ha a kivizsgálás szempontjából indokolt 
a helyszínt, valam int megsemmisült (megrongálódott) 
fegyverzeti eszközt biztosítani kell.

514. Fegyverzeti eszköz rendellenes működése esetén rög
zíteni kell:

— a fegyverzeti eszköz, igénybevétel előtti műszaki 
állapotát;
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— a korábban elvégzett időszakos és megelőző ja
vítások idejét, a javítást végző személyek (szervezet) 
nevét, az elvégzett javítás m élységét;

— csőrobbanás és rendellenes működés esetén a 
lőszer és a gyújtó gyártási adatait;

— a jelzőtöltények rendellenes működése által oko
zott tűz esetén a jelzőtöltény gyártási adatait, a lövő 
nevét, a lövés irányát, valam int a jelzőtöltény által 
fu to tt pályát.

C) RENDKÍVÜLI ESEMÉNY KIVIZSGÁLÁSA

515. A fegyverzeti anyaggal kapcsolatos rendkívüli 
eseménynek minősülő cselekmények kivizsgálása so
rán:

— bizottságot kell létrehozni, függetlenül attól, 
hogy a kivizsgálásban a katonai ügyész részt vesz-e, 
vagy nem;

— a kivizsgálásra létrehozott bizottság vezetője a 
katonai szervezet vezető beosztású személye legyen. 
A bizottságban vegyen részt a fegyverzeti szolgálat 
(vezetője) főnöke.

516. A bizottság a kivizsgálás során állapítsa meg:
— az esemény jellegét — bűncselekmény, fegye

lemsértés, szabálysértés vagy baleset tö rtén t-e;
— az esemény személyi és anyagi következmé

nyeit;
— a rendkívüli esemény m ilyen szabályzatok, u ta

sítások technológiai előírások megszegésével függ 
össze;

— az előírások megszegését szándékosság, gondat
lanság vagy ism eret hiánya okozta.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /127

125



517. A kivizsgálás befejezése után, a bizottság a 
tapasztalatait, intézkedéseit jegyzőkönyvben rögzítse.

D) RENDKÍVÜLI ESEMÉNY JELENTÉSE

518. A rendkívüli eseményről a jelentést a minisz
teri parancsban, illetve politikai főcsoportfőnöki u ta
sításban foglaltak szerint kell elkészíteni és felter
jeszteni.

A jelen szakutasításban tárgyalt rendkívüli esemé
nyek mindegyikéről, ezenkívül írásos jelentést kell 
felterjeszteni az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnök
ségre is.

519. A jelentést — szolgálati úton — annak a ka
tonai szervezetnek parancsnoka terjessze fel, akinek 
készletébe a tárgyat képező fegyverzeti eszköz 
(anyag) tartozik.

Fontosabb, nagym értékű (nagy mennyiségű) fegy
verzeti eszköz rendkívüli meghibásodását, megsem
misülését, soron kívül, a rendelkezésre álló híradó 
eszközön (távbeszélő, telex) jelenteni kell az MN 
Fegyverzeti Szolgálat Főnökségre.

520. Kiképzési időn (munkaidőn) kívüli időszakban, 
a megfelelő szintű szolgálatok ú tján  kell a jelentést 
megtenni.

521. Az MN fegyverzeti szolgálat főnök (az elöl
járó FVSzF) intézkedik és értesíti a jelentő parancs
nokot, hogy a kivizsgálásban képviselteti-e magát.

522. A rendkívüli esemény jellegétől függően, az 
illetékes parancsnok értesítse a területileg illetékes 
katonai ügyészt.
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E) A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
NYILVÁNTARTÁSA

523. A fegyverzeti szolgálatnál ny ilvántartást kell 
vezetni m inden rendkívüli eseményről, aminek be
következése fegyverzeti eszközzel tö rtén t (2. mellék
let).

A nyilvántartást m inden katonai szervezetnél el 
kell készíteni és m inden szintű fegyverzeti szolgálat
nál vezetni kell.

F) AZ ELVESZETT FEGYVEREK
NYILVÁNTARTÁSA

524. M inden katonai szervezetnél — magasabb 
szintű fegyverzeti szolgálatoknál az alárendeltekről 
is — veszteség-nyilvántartást kell vezetni az elveszett 
fegyverekről.

525. A nyilvántartás adatainak rögzíteni kell:
— az elvesztett fegyver megnevezését, gyártási 

számát;
— a fegyver használójának (tulajdonosának) nevét, 

beosztását;
— a fegyver elvesztéséért felelős személy nevét, 

beosztását;
— az elvesztés idejét, helyét;
— az elvesztés körülm ényeit;
— a kiadásba helyezést engedélyező okmány szá

m át (3. melléklet);
— a fegyver m egtalálásának idejét és körülm é

nyeit;
— a bevételi okmány számát.
526. A nyilvántartásban szerepeltetni kell m ind
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azon fegyvereket (a gyakorló lövészfegyvereket is), 
amelyek a katonai szervezet készletéből vesztek el.

527. Az elvesztett fegyver kiadásba helyezésének 
engedélyezését, az elvesztést követően legkésőbb 6 
hónap után kell kérni az MN FVSzF-től. A kérelem 
hez csatolni kell a kivizsgálás során készített okmá
nyokat, a területileg illetékes katonai bíróság (ügyész
ség) határozatát.

528. Az elvesztett, de későbbi időpontban előkerült 
fegyverekről, a megtalálás körülm ényeit a veszteség
nyilvántartás megfelelő rovatába be kell írni.

A m egtalálást követő három  napon belül szolgálati 
úton írásos jelentést kell felterjeszteni az MN Fegy
verzeti Szolgálat Főnökségre. Amennyiben a fegyver 
a katonai szervezet nyilvántartásában m ár nem sze
repel, „átvételi jegyzőkönyv” alapján nyilvántartásba 
kell venni.

A záradékolt átvételi jegyzőkönyv egy példányát 
az írásos jelentés m ellékleteként kell felterjeszteni.

G) ELJÁRÁS A NYOMOZÓ HATÓSÁGOK 
ÁLTAL LEFOGLALT FEGYVERZETI 

ESZKÖZÖKKEL

529. A nyomozó hatóságok által bűnjelként lefog
lalt fegyverzeti eszközt a nyomozó hatóság által kiál
lított okmány alapján készletben levőnek kell tekinte
ni. A fegyverzeti eszközt, az é rin te tt alegységtől be 
kell vonni és rak tári készletként kell kezelni.

A lefoglalást elismerő okm ányt az okmánynaplóba 
nyilvántartásba kell venni.

530. A nyomozás befejezése után, a nyomozó ható- 
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ság a fegyverzeti eszközt visszaadja. A visszaadásról 
készített okmányt, a lefoglalást elismerő okmány 
mellé kell csatolni.

Am ennyiben a nyomozó hatóság olyan fegyvert ad 
vissza a katonai szervezetnek, am it korábban szemle
tanúsítvány alapján m ár kiadásba helyeztek, az átvé
telről, átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az átvételi jegyzőkönyvet bevételi záradékkal el
látva fel kell terjeszteni. Az átvételi jegyzőkönyvet 
annyi példányban kell készíteni, hogy m inden nyil
vántartást vezető elöljáró kapjon egy-egy példányt.

H) A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
MEGELŐZÉSE

531. A rendkívüli esem ények megelőzése, minden 
szintű elöljáró feladata.

A fegyverzeti szolgálat tevékenységét szabályozó 
utasítások, a fegyverzeti eszközök kezelési, üzem elte
tési, javítási és tárolási utasításai részletesen előírják 
az állandóan betartandó biztonsági rendszabályokat.

532. A rendkívüli események bekövetkezésének el
kerülése érdekében m inden szintű parancsnok, akinek 
alárendeltségében fegyverzeti eszközöket kezelnek, 
üzemeltetnek, különös gonddal szervezze és irányítsa:

— a fegyverzeti eszközök időszakos ellenőrzésének, 
javításának rendszeres elvégzését;

— a fegyverzeti eszközök megőrzését;
— a fegyverzeti eszközök elszámolásának rendjét.
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VII. FEJEZET

A FEGYVERZETI ESZKÖZÖKET 
ÉS A SZOLGALATOT 

ÉRINTŐ ELLENŐRZÉSEK

533. A fegyverzeti ellenőrzés rendszere az ellenőr
ző tevékenységről szóló HM utasítás szerint van fel
építve.

534. Az ellenőrzés célja, időben feltárni a helyzet 
megítéléséhez, a tendenciák megismeréséhez szüksé
ges tényeket, az okokat és okozati összefüggéseket. 
Biztosítani az elöljárók felé a fegyverzeti eszközök 
(anyagok) fegyverzeti anyagi-technikai biztosítást 
végző állomány valós helyzetének megismerését; ösz- 
szevetni a célkitűzéseket és eredm ényeket.

535. Az ellenőrzés a szakterületek tevékenységé
nek megismerését, a feladatok, szabályzatok, u tasítá
sok végrehajtásának számonkérését, a fegyverzeti 
anyagok hadrafoghatósági és megóvási helyzetének 
megismerésére irányuló tevékenységeket, a feltárt 
hiányosságok okainak vizsgálatát, az általánosítható 
tapasztalatok felszínrehozását tartalmazza.

A) AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE

536. A fegyverzeti ellenőrzéseket az egyszemélyi 
parancsnoki vezetés és a fegyverzeti szolgálatok irá
nyítási rendszerében kell megvalósítani. Az ellenőr-

130

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /132



zések alapját az utasításokban, jogszabályokban, sza
bályzatokban, szervezeti és működési szabályzatok
ban, valam int az elöljárók más rendelkezéseiben előírt 
követelmények képezik.

537. A fegyverzeti szolgálaton belüli ellenőrzések 
elsősorban a közvetlen szolgálati, valam int szakmailag 
alárendeltek tevékenységére irányulnak, de eseten
ként térjenek ki alsóbb szintek, valam int közbeeső 
szervek m unkájának vizsgálatára is.

538. A fegyverzeti szolgálatot érintően az ellenőr
zést két csoportba soroljuk:

— a fegyverzeti szolgálat és a fegyverzeti anyagok 
egészét átfogó, az elöljárók által végzett felügyeleti 
ellenőrzések;

— a fegyverzeti szolgálat egy-egy szakterületére, 
vagy a szakterületen belül egyes feladatok végrehaj
tására irányuló belső ellenőrzések.

B) FELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK

539. A felügyeleti ellenőrzéseket a Honvédelmi Mi
nisztérium, seregtest, — magasabbegység — szintű 
parancsnokságok végzik. Ezen belül — a fegyverzeti 
ellenőrzéseket az MN FVSzF-ség, a fegyverzeti szol
gálatok vezetői és beosztottai végzik.

540. A felügyeleti ellenőrzések m iniszteri szemlék, 
parancsnoki ellenőrzések, szakellenőrzések, témavizs
gálatok és célellenőrzések form ájában kerülnek végre
hajtásra.

541. A m i n i s z t e r i  s z e m l e  a M agyar Nép
hadseregben folyó ellenőrzés legmagasabb — komplex 
jellegű — ellenőrzési form ája, am elyet a Honvédelmi 
M iniszter rendel el. A m iniszteri szemle keretén be-
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lül az érin tett fegyverzeti szolgálatok össztevékeny- 
ségének felmérésére, a fegyverzeti anyagok állapotá
nak m egállapítására irányuló tevékenységet az MN 
FVSzF-ségnek (bevont szakállománnyal) kell végre
hajtani.

542. A parancsnoki ellenőrzést a HM -szervek fő
nökei, a seregtest, a hadm űveleti-harcászati maga
sabbegység — a magasabbegység — és egységszintű 
parancsnokok a szolgálati alárendeltjeik irányába ön
állóan tervezik. A parancsnoki ellenőrzés keretében 
végre kell hajtani az alárendelt magasabbegységek, 
egységek, intézetek fegyverzeti szolgálatainak és fegy
verzeti anyagainak ellenőrzését. Az ellenőrzés terjed
jen ki az alárendelt fegyverzeti szolgálat valam ennyi 
szakterületén és a fegyverzeti eszközök m eghatáro
zott mennyiségének ellenőrzésére. Az ellenőrzés alatt 
fel kell m érni az előző ellenőrzés óta végzett tevékeny
séget, az elöljárók által megszabott feladatok végre
hajtásának, a szabályzatokban leírtak betartásának 
helyzetét.

543. Az MN fegyverzeti szolgálat főnöke a főnök
ségnek közvetlen alárendelt katonai szervezetek ré
szére parancsnoki ellenőrzésen kívül szakellenőrzést 
tervez, amely a szaktevékenység ellenőrzésére irányul.
A szakellenőrzést a fegyverzeti szolgálat főnöke, vagy 
az általa megbízott személy vezeti.

544. A témavizsgálatokat és célellenőrzéseket az il
letékes szolgálati, illetve szakmai elöljáró szerv pa
rancsnoka rendeli el, és meghatározza a résztvevő
ket. A fegyverzeti szolgálatot érintő tém avizsgálat a 
fegyverzeti eszközök igénybevételével, javításával 
kapcsolatos előírások betartásával, a gazdálkodás te
rü letét érintő egyes kérdések elemzésével, értékelésé-
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vei foglalkozó ellenőrző tevékenység. A célellenőrzés 
a fegyverzeti szolgálatot érintő egyes rendelkezések, 
utasítások betartására, részfeladatok végrehajtására, 
konkrét esetek, körülm ények vizsgálatára irányuló te
vékenység.

C) BELSŐ ELLENŐRZÉSEK

545. B e l s ő  e l l e n ő r  z é s t  a fegyverzeti szolgá
latot és a fegyverzeti eszközöket érintően valam ennyi 
katonai szervezeten belül folytatni kell (egység, alegy
ség, önálló alegység, intézet, központi szerv, parancs
nokság) a szakmai utasításokban m eghatározott időkö
zönként a végrehajtási előírások szerint. A belső el
lenőrzés keretében a m indennapi tevékenység folya
m atában a parancsnok által személyesen végrehajtott 
(vagy a fegyverzeti szolgálat főnöke által gyakorolt) 
ellenőrzés célja, hogy segítse a parancsnoki és szakve
zetés hatékonyságát, a fegyverzeti szolgálat feladatai
nak megoldását, a hiányosságok feltárásával és meg
szüntetésével biztosítsa az előírásokban m eghatározot
tak érvényre juttatását.

546. A kötelező belső ellenőrzések gyakoriságát, 
szakterületre való lebontását m inden vezetési szinten 
a szervi határozványokban, m unkaköri leírásokban, 
valam int m unkatervekben meg kell határozni.

D) AZ ELLENŐRZÉSEK GYAKORISÁGA

547. A fegyverzeti eszközöket a parancsnoki állo
m ány m eghatározott időközönként ellenőrzi és a szak
közegei által ellenőrizteti (egységszintű és attól maga
sabb beosztású parancsnok). A folyamatos tájékozódás 
céljából ezen ellenőrzéseket az alábbi időközönként 
célszerű végrehajtani:
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— rajparancsnok: a fegyverzeti eszközök
igénybevétele előtt és után, 
de hetenként legalább két 
alkalommal;

— szakaszparancsnok: kéthetenként legalább egy
alkalom m al;

— alegység-szolgálat- kéthavonta, az alegység ál
vezető: lom ányának őrségbe ve

zénylésekor;
— század-, ö. szakasz- kéthavonta; 

parancsnok:
— zászlóaljparancsnok: félévenként;
— ezred- (katonai szer- évenként; 

vezet) parancsnok:
— magasabbegység- kétévenként; 

parancsnok:
— seregtest szintű három évenként, 

parancsnok:

E) AZ ELLENŐRZÉSEK TERVEZÉSE

548. A fegyverzeti szolgálatot érintő ellenőrzéseket 
a katonai szervezetek különböző szintjein a feladat és 
a m unkatervezés előírásai szerint kell tervezni:

— seregtest szintű fegyverzeti szolgálatnál éves;
— magasabbegység fegyverzeti szolgálatnál kikép

zési időszakra szóló tervekben.
A belső ellenőrzéseket m inden szinten a m unka

rendnek megfelelően rögzíteni kell a m unka- és ellen
őrzési tervben.

134

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /136



F) AZ ELLENŐRZÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE

549. A fegyverzeti szolgálaton belüli vagy a szak
terü lete t érintő ellenőrzéseket elő kell készíteni, az 
ellenőrzésben résztvevő személyeket fel kell készíteni, 
illetve az ellenőrzésekre fel kell készülni.

A felkészítés során meg kell határozni az ellenőrzés 
célját, tartalm át, helyét, időtartam át, a résztvevő sze
mélyeket, szükséges eszközöket, az ellenőrzésről el
készítendő okmányokat, azok elkészítési és felterjesz
tési határidejét.

A fegyverzeti szolgálat területeit érintő ellenőrzés 
végrehajtására kijelölt személyek ismerjék:

— az ellenőrzött terü let sajátosságait, követemé- 
nyeit;

— a korábban végrehajto tt ellenőrzések eredm é
nyeit;

— a szakterületre vonatkozó előírásokat, az ellen
őrzés végrehajtásának módszereit;

— az ellenőrzés során alkalmazandó ellenőrző m ű
szerek, eszközök helyes használatát;

— az ellenőrzött terü let értékelésének rendszerét.

550. Az ellenőrzés megkezdése előtt a parancsnokot
— az ellenőrzésre kerülő katonai szervezet fegyverzeti 
főnökének jelenlétében — tájékoztatni kell az ellenőr
zés céljáról, tartalm áról, ütemezéséről.
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G) A FEGYVERZETI ELLENŐRZÉSEK 
TAPASZTALATAINAK RÖGZÍTÉSE

551. Az ellenőrzés során feltárt jelenségeket írás
ban kell rögzíteni olyan részletességgel, hogy azokból 
következtetéseket lehessen levonni és intézkedést le
hessen tenni.

552. Az ellenőrzések során az alábbi okmányokat 
kell elkészíteni:

Miniszteri szemle alkalmával:
A tapasztalatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni, 

mely tartalm azza az ellenőrzött katonai szervezet 
fegyverzeti eszközeinek és a fegyverzeti szolgálat hely
zetének jellemzőit és értékelését. A jegyzőkönyv pél
dányait, felterjesztésének helyét és határidejét a 
szemlére vonatkozó intézkedések tartalm azzák.

Parancsnoki és átfogó szakellenőrzések alkalmával:

HM-szerv főnöki, seregtest, magasabbegység és 
egységszinten jegyzőkönyvet felvenni, vagy összefog
laló jelentést készíteni.

Témavizsgálat alkalmával:
Jegyzőkönyvet (több személy részvétele esetén), 

feljegyzést (egy fő részvétele esetén) kell készíteni: 
megállapítás, következtetés, javaslat tartalom m al.

A jegyzőkönyvet, feljegyzést a tém avizsgálatot el
rendelő parancsnokhoz, főnökhöz kell felterjeszteni.

Célellenőrzés alkalmával:
Jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni. A célel

lenőrzést elrendelő parancsnok, főnök intézkedése 
szerint írásban vagy szóban jelentést kell tenni.
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Belső ellenőrzés alkalmával:

Az ellenőrzések eredm ényeit az előírt okm ányok
ban, illetve a parancsnok rendelkezése szerint kell rög
zíteni.

H) AZ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAINAK 
ÉRTÉKELÉSE

553. A fegyverzeti ellenőrzések értékelésének főbb 
területei:

— a fegyverzeti eszközök hadrafoghatósága;
— a fegyverzeti eszközök- m egóvása;
— a fegyverzeti szolgálat tevékenysége.

554. A fegyverzeti ellenőrzés rendjének elemei és 
összefüggésének kapcsolatai.

Hadrafoghatóság
a) technikai állapot:

— technikai h ib ák ;
— technikai, üzem eltetési dokum entációkban meg

határozott technikai jellemzők, param éterek értéke.

b) feltöltöttség:

— állomány tábla szerinti m ennyiség megléte;
— előírt lőszer- és rakéta javadalm azások megléte, 

lépcsőzése.

Megóvás
a) alegységszintű technikai kiszolgálás:

— időszakos kiszolgálás;
— karbantartás.
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b) tárolás és megőrzés:
— tárolás;
— őrzés;
— nyilvántartás és elszámolás értékelése.

Fegyverzeti szolgálat tevékenysége:
— HKSz-tervek;
— szakmai felkészültség;
— technikai biztosítás tervezése, szervezése, ellen

őrzések ;
— fegyverzeti eszközök technikai állapota;
— egységraktárban tárolt fegyverzeti eszközök 

m egóvása;
— technikai biztosítás végrehajtása (javítóalegysé

gek, műhelyfelszerelések);
— anyaggazdálkodás, nyilvántartás.
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555. Az értékelésekhez a különböző szintű ellenőr
zések során az alábbi eszközmennyiségeket meg kell 
vizsgálni % -b a n :

Alegység Egység
Eszközcsoport ____________ _______ _________________
megnevezése

MZ K IK  MZ KIK

Lövészfegyverek 30 100 10 20—60

^oro2tvét«knaVe‘ak’ 50 75- 100 M* 60- 80

O ptikai és elek tron- 40_ 50 6 10Q 30 
optikai m űszerek

berendezések 100 100 75- 100

Lokátortechnikai 75—1001 75—1002 65—95* 65—95'*
eszközök 100 100 75—1005 75—100

80—100° 1007 
_____________________________________ 1002 

R akétatechnikai 60—1007 60—1007 40—809 40—80°
eszközök 75—1008 75—1008 60—808 60—808

100 100 60—1007 60—1007
75—10010 75—10010

100 100

R akéták 157 1007 10—157 — 
20—308 15—208 

10—30°
50—60
10010

Lőszerek 10 — 2 —

M űhelyfelszerelés — — 75—100 75—100
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Megjegyzés:
1. Rt.; zav.; féld. egységeknél.
2. hk.; r t . ; zav.; féld. egységeknél.
3. h k .; re. egységek.
4. r t . ; zav. egységek.
5. rak. tü .; féld. egységek.
6. lé. tü .; lé. rak. tü. egységek.
7. re. egységeknél.
8. lé. rak. tü. egységeknél.
9. fegyverzeti egység.

10. rak. tü. egység.
11. gl.; hk. egységek.

A megjegyzéssel jelzett százalékok csak a fe ltün te te tt egy
ségekre és alegységekre, a megjegyzéssel el nem  lá to tt száza
lékok m inden egységre és alegységre értelem szerűen vonat
koznak.

Az egység-, magasabbegység-, sereg test-rak tárban  a lőszer 
állapotának ellenőrzése nóm enklatúra szerint történik, mely
nek m ennyiségét az ellenőrző határozza meg Minden, nóm en
kla túrán  belül három  sorozat, sorozatonként 2%, m inim álisan 
5 láda ellenőrizendő.

Az előírt százalékon belül vizsgálni és értékelni kell:
— eszközönként a technikai állapotot, alegység 

technikai kiszolgálást;
— azonos típusú eszközök technikai állapotát, al

egység technikai kiszolgálást;
— a fegyverzeti eszközcsoportok technikai állapo

tát, megóvását.
Alegységenként az adott alegység eszközeinek:
— technikai és megóvási állapotát.
Egység- és magasabbegység szinten az adott szervezet eszkö

zeinek:
— hadrafoghatóságát;
— megóvását;
— a fegyverzeti szolgálat tevékenységét.
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Az eszközök egyedi értékelését az MN Fegyverzeti 
Szolgálat Főnökség által összeállított értékelő leírások 
szerint kell végrehajtani.

556. A fegyverzeti szolgálatot érintő harckészültsé
gi ellenőrzések végrehajtása

A katonai szervezetek szolgálatai és fegyverzeti esz
közei HKSz-i ellenőrzését az alábbiak szerint kell vég
rehajtani, a rendelkezésre álló idő függvényében.

Elsősorban meg kell győződni:
— a fegyverzeti szolgálat terveinek naprakészségé

ről;
— az előírt készletek meglétéről, lépcsőzéséről;
— a jóváhagyott időnormákon belül a feladatokat 

végre tudják-e hajtani;
— az előírt — betervezett — technikai biztosítási, 

megóvási feladatok végre vannak-e hajtva (dokumen
táció ellenőrzése). A fentiekből kell felm érni a fegy
verzeti eszközök hadrafoghatóságát.

A  továbbiakban ??ieg kell győződni:
— az állomány felkészültségéről;
— m unkahelyek működőképességéről;
— a ny ilvántarto tt adatok helyességéről;
— a mozgáshoz szükséges szállító eszközök lebizto- 

sítottságáról;
— az eszközök üzemképességéről, használhatósá

gáról.
557. Az ellenőrzésről feljegyzést, összefoglaló jelen

tést, a HKSz-ellenőrzést vezető személy rendelkezései 
szerinti tartalom m al és példányban kell elkészíteni és 
felterjeszteni (megküldeni, átadni). Am ennyiben a 
feljegyzés, jelentés tartalm a nincs meghatározva, úgy
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az előző pontban felsorolt feladatokra vonatkozó ész
revételeket kell rögzíteni és a fegyverzeti anyagi
technikai biztosításra, valam int a szolgálat m unkájára 
vonatkozóan következtetéseket kell levonni.

558. A felügyeleti és belső ellenőrzés rendszerében 
végrehajtott fegyverzeti ellenőrzések során alkalm a
zandó értékelési rendet a 4. melléklet tartalmazza.
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VIII. FEJEZET

A FEGYVERZETI SZAKMAI KÉPZÉS RENDSZERE 
ÉS KÖVETELMÉNYEI

A) A KIKÉPZÉS CÉLJA 
ÉS FŐ KÖVETELMÉNYEI

559. A fegyverzeti szakmai képzés célja a fegyver
zeti biztosítás irányításához és végrehajtásához szük
séges ism eretek megszerzésének, frissítésének biztosí
tása, az ism eretek alkalmazásának gyakoroltatása az 
alábbi főbb témacsoportok szerint:

— egyes fegyverzeti eszközök, eszközcsoportok 
hadrafoghatóságának követelményei, a hadrafogható
ság ellenőrzése és értékelése;

— fegyverzeti anyagism eret, főbb harcászati-m ű
szaki jellemzők, alkalmazási szabályok;

— fő szerelési egységek (áramkörök) működése, a 
működést biztosító illesztések, tűrések;

— szerelési követelmények, a működés biztonságát 
és a balesetek (rendkívüli események, rendkívüli m ű
szaki meghibásodások) megelőzését szolgáló szerkeze
tek, részegységek, alkatrészek;

— hibafelismerés és hibavizsgálat, a hibák kihatá
sa a működésre, alkalmazásra, balesetek bekövetkezé
sére ;

— a hadrafoghatóságot alapvetően biztosító ellátás 
szabályai, az ellátást m eghatározó összfegyvernemi és 
szakharcászati ism eretek;
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— lőszerek, rakéták technikai előkészítési, fel
használási és szállítási szabályainak, műszaki és idő
normáinak, lépcsőzési és utánszállítási kérdéseinek is
merete;

— a hadrafoghatóság fenntartását biztosító meg
óvási tevékenység körébe tartozó feladatok, az alkal
mazók és a fegyverzeti szolgálat ez irányú kötelessé
gei;

— a fegyverzeti anyag karbantartásának (és tech
nikai kiszolgálásának) rendszere, követelményei és 
szabályai, a karbantartás anyagai, anyagnorm ái;

— a fegyverzeti anyag javításának eszközei és 
rendszabályai, javítási technológiák, eljárások isme
rete;

— a fegyverzeti javítás rendjének és szerveinek fel
építése, alkalmazása, a háborús javítás rendszere, 
komplex eszközök javítása;

— a fegyverzeti anyag tárolása, a rak tárak  és más 
tárolóhelyek berendezése, helyszükséglet és telepítési 
körlet kijelölése;

— a fegyverzeti anyag megőrzése, elvesztésének, 
jogtalan használatának, m egrongálódásának megelő
zésére, a nyilvántartásra és elszámolásra vonatkozó 
szabályok, előírások.

Fenti követelmények alapján kell m eghatározni a 
fegyverzeti szakmai képzés keretében m egtartásra ke
rülő foglalkozások, tanfolyam ok tárgyköreit a tagozó
dásnak, szakiránynak és állománycsoportnak megfe
lelően.

A fegyverzeti szakmai képzés magába foglalja a 
katonai szervezetek fegyverzeti biztosításával kapcso
latos ism eretek átadásával összefüggő feladatokat.

560. A fegyverzeti szakmai képzés jelentőségét az
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határozza meg, hogy azon beosztások ellátására készít 
fel, m elyek a csapatok alapvető felszerelését — fegy
verzetét — hivatottak  biztosítani az anyagi és techni
kai biztosítás keretében. A fegyverzeti szakmai kép
zés jelentőségét fokozza, hogy a népgazdaságban ilyen, 
vagy hozzá közel álló képzés nem folyik, em iatt a 
fegyverzeti (anyagi és technikai) biztosítás feladatai
nak ellátásához értő állomány kizárólag csak az MN- 
ben m egvalósított képzés (és gyakoroltatás) ú tján  biz
tosítható.

A fegyverzeti szakmai képzés az MN-ben folyó 
harckiképzés szerves része, megszervezésére és vég
rehajtására  az MN Kiképzési Főfelügyelő harckikép
zési u tasítása az irányadó; szakirányai alapvetően a 
Katonai Szakképzettségek Jegyzékéhez igazodnak.

561. A fegyverzeti szakmai képzés tagozódása:
— szakmai kiképzés, m elynek keretében a koráb

ban fegyverzeti szakmai képzésben nem  részesült ál
lomány képzése folyik;

— szakmai továbbképzés, m elynek keretében a ko
rábbi fegyverzeti szakmai kiképzés során elsajátított 
ism eretek továbbfejlesztése, azonos szakirányú, de m a
gasabb szintű szakism eretek átadása folyik;

— szakmai átképzés, m elynek keretében a korábbi 
fegyverzeti szakmai képzés szakirányától eltérő, más 
szakirányú szakmai képzés folyik.

B) A FEGYVERZETI SZAKMAI KÉPZÉS 
SZAKIRÁNYAI

562. Fegyverzeti szak javító és javításirányító,
m elynek keretében a hagyományos, a rakéta- és loká
tortechnikai szakterülethez tartozó eszközök javításá-
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val, technikai előkészítésével, tárolásával és megőrzé
sével kapcsolatos ism eretek elsajátítása folyik.

563. Fegyverzeti raktárvezető (kezelő), melynek 
keretében a fegyverzeti anyagok tárolási, szállítási, 
rakodási és megőrzési szabályainak betartásával kap
csolatos ism ereteket sajátítják  el.

564. Fegyverzeti szolgálat főnöki (vezetői), melynek 
keretében a fegyverzeti szolgálat feladatainak szerve
zésével és végrehajtásával, a harckészültség fegyver
zeti biztosításával kapcsolatos ism eretek elsajátítása 
folyik.

C) A FEGYVERZETI SZAKMAI KÉPZÉS 
ÁLLOMÁNYCSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA

565. Sorállományúak: a javítóalegységekbe (mű
helyekbe, javítórajokba) beosztott szerelők és műsze
részek, a tároló alegységekbe beosztott raktárkezelők, 
rakodók, klgs. gép- (berendezés-) kezelők részére.

566. Tiszthelyettesek: a javítóalegységekbe (műhe
lyekbe, javítórajokba, -szakaszokba) beosztott főszere
lők, főműszerészek, tűzszerészek, javítóraj- és -sza
kaszparancsnokok, továbbá raktárvezetők, fegyverzeti 
szolgálatvezetők képzése.

567. Tisztek: javító- és tároló-szállító alegységpa
rancsnokok, fegyverzeti szolgálat főnökök, pk. techni
kai helyettesek képzése.

568. Polgári alkalmazottak képzése keretében a 
fegyverzeti javító- és tárolószerveknél (műhelyek, 
raktárak, műszaki és anyaggazdálkodási osztályok 
stb.) foglalkoztatott szak-, betaníto tt és segédm unká-
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sok, vezető raktárosok és raktárosok, technikusok és 
mérnökök beosztásának ellátásához szükséges ism ere
tek átadása folyik.

D) A FEGYVERZETI SZAKMAI KÉPZÉS FORMÁI

569. A fegyverzeti szakmai képzés alapvetően csa
pat- és tanintézeti képzés keretei között valósul meg.
Csapatképzés a beosztás folyamatos ellátása mellett, 
tanintézeti képzés a beosztás ellátásától függetlenítve 
történik. A csapatképzésbe értendő a katonai szerve
zethez beosztott — nem kiképzendő — állomány ré
szére esetenként szervezett képzés (továbbképzés, 
törzsfoglalkozás, gyakorlás, önképzés) is.

Ugyancsak a csapatképzés része a bázisképzés, me
lyet az erre kijelölt egységnél végeznek más szervek
től vezényelt, vagy az egységhez szervezett kiképzen
dő állomány részére. Bázisképzési feladatot intézetek 
is elláthatnak.

570. Csapatképzés keretében történik a sorállomá
nyú fegyverzeti szerelők (műszerészek) szakmai alap
képzése, valam int a fegyverzeti szolgálat, javítóalegy
ségek és rak tárak  (bázisok) állom ányának továbbkép
zése. Fentiek közül bázisképzést alkalmaznak egyes 
bonyolult ism ereteket igénylő beosztások ellátásához 
szükséges ism eretek oktatására.

571. Tanintézeti képzéssel történik  a ht. fegyverze
ti tisztek és tiszthelyettesek alapképzése (első beosz
tásra történő felkészítése), valam int a fegyverzeti 
tisztek, tiszthelyettesek tanfolyam  rendszerű szakmai 
továbbképzése, átképzése. Tanintézeti képzés történ
het hazai és külföldi, katonai vagy polgári tanintéze
tekben.

147

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /149



572. A fegyverzeti szakmai képzés speciális form á
ját alkotják azok a konzultációk, tapasztalatcserék, 
melyek a fegyverzet anyagi és technikai biztosításával 
kapcsolódó tém akörökben kerülnek végrehajtásra.

E) FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK 
KÖVETELMÉNYEI

573. A szakmai képzés keretében foglalkozásokat, 
tanfolyamokat keli szervezni:

— új eszközök, vagy típusváltozatok rendszerbe
állítása és csapatpróbája esetén, ezek működésének, 
felépítésének megismerése érdekében;

— javítási technológiák vagy eszközök jelentős 
változása esetén, ezek alkalmazásának megismerése 
céljából;

— fegyverzeti szolgálat, javítószervek, rak tárak  
szervezetének jelentős változása esetén, ezek felépí
tésének, működési rendjének, alkalmazásának megis
merésére;

— éleslövészetek, felügyeleti ellenőrzések előtt a 
technikai előkészítés rendszabályainak, m unkafogá
sainak ismétlése, alkalmazásuk gyakorlása és egysége
sítése céljából;

— gyakorlatok előtt a háborús ellátás és javítás 
rendszabályainak ismétlése, a gyakorlaton végrehaj
tandó feladatok érdekében;

— lövészetek, gyakorlatok, felügyeleti ellenőrzések 
után, a végrehajtott feladatok értékelése és tapaszta
latcsere céljából.

574. A fegyverzeti szakmai képzés részei azok az 
összevonások, konferenciák is, amelyek egy kiképzési, 
vagy tervidőszak, esetleg más kiem elt program  előké-
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szítése, főbb feladatainak kijelölése, illetőleg befejezé
se és értékelése céljából kerülnek m egrendezésre a 
fegyverzeti szolgálat részére önállóan, vagy más szol
gálati ágakkal, fegyvernem ekkel közösen.

F) A FEGYVERZETI SZAKMAI KÉPZÉS 
IRÁNYÍTÁSA

575. A fegyverzeti szakmai képzést az MN FVSzF 
irányítja  kiképzési intézkedésekben és összkövetelmé- 
nyi program okban m eghatározott követelmények ú t
ján.

A fegyverzeti állomány csapatkiképzését a katonai 
szervezet parancsnoka szervezi az elöljáró kiképzési 
intézkedése és az összkövetelményi program ok alap
ján. A csapatok fegyverzeti állománya szakmai kép
zésének m egtervezéséért és levezetéséért, a szakmai 
elöljáró szakkiképzésre vonatkozó intézkedésében elő
írt követelmények teljesítéséért a fegyverzeti szolgá
lat főnök felelős.

576. A fegyverzeti szolgálat főnök szakkiképzésre 
vonatkozó intézkedésében meghatározza a kiképzési 
időszakra vonatkozóan:

— az alapképzés (kiképzés) tém aköreit, óraszá
mát, időtartam át és időpontját, a résztvevőket;

— a szakmai továbbképzések tém aköreit, időtar
tam át, időpontját, a résztvevőket;

— a (harcászati, törzsvezetési, szakharcászati) gya
korlatok szakmai képzési célját és feladatait, a gya
korlás és értékelés m ódját;

— a tanintézeti hallgatók csapatgyakorlatra történő 
elosztását, a csapatgyakorlat célját és feladatait, az ér
tékelés szem pontjait;
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— a tartalékos fegyverzeti állomány képzésével 
kapcsolatos feladatokat, követelm ényeket;

— az alkalmazó alegységparancsnokok részére ta r
tandó anyagism ereti módszertani foglalkozások köve
telményeit, időpontját;

— a fegyverzeti anyag ellenőrzési követelm ényeit 
a parancsnokok (fegyvernemi és szolgálatiág-főnökök, 
-vezetők) részére, az ellenőrzési módszereket bem uta
tó foglalkozások időpontját.

G) ZÁSZLÓSI VIZSGÁK

577. A zászlósi rendfokozatba előléptetést — a be
osztásnak megfelelő középiskolai végzettség hiányá
ban — zászlósi vizsga letételéhez köti a honvédelmi 
m iniszter utasítása, amelynek végrehajtását az MN 
Kik. Fcsf. és Szü. Fcsf. együttes utasítása szabályozza.

A zászlósi vizsga célja a betöltött beosztás eredm é
nyes ellátására való képesítés és ennek érdekében a 
meglevő ism eretek rendszerezésének, felfrissítésének, 
kiegészítésének biztosítása.

Zászlósi vizsgára évenként lehet jelentkezni az ál
lományilletékes parancsnoknál úgy, hogy a jelentke
zés augusztus 1-ig felterjesztésre kerüljön az előlép
tetésre jogosult MN fegyvernemi, szolgálatiág-fönök
höz vagy seregtestparancsnokhoz.

A fegyverzeti beosztásban levő főtörzsőrm esterek 
zászlósi előléptetéséhez gép-, villamossági, vagy m ű
szer- (finommechanikai) ipari szakközépiskolai vég
zettség esetén nem szükséges a vizsga letétele.

578. Zászlósi vizsgáztatás szakmai ismeretei, vizsga
követelményei:

A betöltött beosztásra legjellemzőbb, átfogó (1-2)
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komplex szakmai feladat végrehajtása, amely késztes
se a vizsgázót egyrészt a feladattal összefüggő alap
vető elméleti indoklások jelentésére, m ásrészt a fel
adat előkészítése során önálló tervező, szervező, ki
dolgozó m unkára.

A zászlósi vizsgák szakmai követelményei a katonai 
szakképzettségek jegyzékében feltün te te tt tiszthelyet
tesi beosztásokhoz igazodnak. A vizsgák követelmé
nyeit az MN fegyverzeti szolgálat főnöke hagyja jóvá 
és adja ki.

Ii) TISZTI VIZSGÁK

579. Hivatásos tiszthelyettesek tiszti állományba 
történő felvételének lehetőségét biztosítja a honvé
delmi m iniszter utasítása. A vizsgára jelentkezés fel
tételeit és követelm ényeit a honvédelmi m iniszter kü
lön utasítása szabályozza.

A tiszti vizsga célja a szolgálat teljesítése közben ki
tűnt, politikailag, szakmailag képzett és vezetőkész
séggel rendelkező hivatásos tiszthelyettesek részére 
biztosítani annak lehetőségét, hogy — a szükséges 
felkészültség megszerzését követően — képesek le
gyenek olyan tiszti beosztások betöltésére, amelyek 
katonai vagy más főiskolai ,illetve ezeknél magasabb 
iskolai végzettséget nem igényelnek.

Tiszti vizsgára évenként lehet jelentkezni az állo
m ányilletékes parancsnoknál úgy, hogy a jelentkezés 
m árcius 31-ig felterjesztésre kerüljön az MN Személy
ügyi Főcsoportfőnökségre.

Vizsgára bocsátásukat azok a hivatásos tiszthelyet
tesek kérhetik, akik:

— ht. állományban legalább 5 éve teljesítenek szol
gálatot;
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— politikailag, szakmailag képzettek, megfelelő ve
zetőkészséggel rendelkeznek, m unkájukat eredm é
nyesen látják el, és példam utató m agatartást tanúsí
tanak;

— csapatszolgálatra alkalmas eü. minősítésűek;
— középiskolai végzettséggel rendelkeznek;
— 30 évnél (vagy nem csapatnál szolgáló esetében 

35 évnél) nem idősebbek.
A tiszti vizsgára felkészülés levelező rendszerben 

történik 1 év időtartamm al. A vizsga évenként augusz
tus hónapban kerül m egtartásra, politikai, általános 
katonai és szakismeretből.

580. A tiszti vizsgák szakmai követelményei a ka
tonai szakképzettségek jegyzékében feltün tete tt tiszti 
beosztásokhoz igazodnak. A vizsgák követelményeit 
az MN kik. főfelügyelő hagyja jóvá és adja ki.

I) FELSŐFOKÚ KÉPZÉS •

581. A fegyverzeti szolgálat vezető beosztásainak 
ellátására történő felkészítés a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémián, a Szovjetunió megfelelő szakirányú ka
tonai akadémiáin, vagy hazai egyetemeken és főisko
lákon történik.

J) HARCÁSZATI (SZAKHARCÁSZATI), 
ÖSSZEKOVÁCSOLÁSI GYAKORLATOK

582. A harcászati (szakharcászati) és összekovácso- 
lási gyakorlatok célja a parancsnok elhatározásából 
adódó fegyverzeti anyagi és technikai biztosítási fel
adatok végrehajtásának gyakorlása, az állomány ösz- 
szekovácsolása, a feladatok ellátásához szükséges já r
tasság megszerzésének biztosítása.
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A korszerű harc nagy anyagfelhasználással, különö
sen nagy lőszerfogyasztással jár, megköveteli a fegy
verzet m inden fajtájának  gyors helyreállítását. Ezért 
a csapatok m inden oldalú és megszakítás nélküli fegy
verzeti biztosítása a fegyverzeti szolgálat főnök leg
fontosabb kötelessége.

583. A fegyverzeti anyagi és technikai biztosítást 
végző állomány gyakoroltatása, összekovácsolása össz- 
fegyvernem i és szakfegyvernem i harcászati gyakorla
tok keretében történik. Kiemelt, fontosabb tém akö
rök gyakoroltatására a fegyverzeti szolgálat önálló, 
vagy más szolgálati ágakkal közös szakharcászati gya
korlatot szervez.

A gyakorlaton az alábbi kérdéscsoportokhoz kap
csolódó feladatok végrehajtásával kell foglalkozni:

— a helyzetm egítélést elősegítő jelentés összeállí
tása, a harctevékenység különböző fajtáinak fegyver
zeti biztosításához kapcsolódó sajátosságok;

— az elhatározásban és harcparancsban megszabott 
harcfeladatok fegyverzeti anyagi és technikai bizto
sításával összefüggő szakmai feladatok tervezése;

— a hadtápdirektíva (-parancs), a hadtápintézkedé- 
sek és a hadtápbiztosítási terv  összeállításához szüksé
ges fegyverzeti anyagi és technikai biztosítási felada
tok kidolgozása, m egtervezése;

— az ellenség fegyverzetének (harcászati-műszaki 
tulajdonságainak) ism erete, a szembenálló fegyverzet 
hatásadatai alapján következtetések kialakítása a 
várható ellenséges harctevékenységre;

— a fegyverzeti anyagi és technikai biztosítással 
összefüggő harci (vezetési, beszámoló és tájékoztató) 
okmányok készítése, összeállítása, tartalm i követel-, 
m ényeinek teljesítése;
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— a fegyverzeti anyagi biztosítás szerveinek fel
adatai, a lépcsőzés és az anyagi manőverezés kérdései, 
mozgó készletek és kiegészítő készletek létrehozása és 
felhasználásának szabályai;

— a fegyverzeti raktárak (tárolóhelyek, tárolópon
tok) telepítése, berendezése, védelme, mentesítése, 
továbbá a vételezés, ki- és beszállítás megszervezése, 
rakodásbiztonsági rendszabályok;

— a fegyverzet javító és technikai biztosító alegysé
gek (műhelyek, technikai előkészítő, élesítő rajok, sza
kaszok) telepítése, a települési hely berendezése, vé
delme, mentesítése, továbbá a hibavizsgálat és javítás 
megszervezése, helyszíni javítások végrehajtása;

— a sérült fegyverzet, kilőtt hüvelyek és csomago- 
ló-szállító eszközök gyűjtése, osztályozása, sérült 
fegyverzet-gyűjtőhelyek kijelölése, a gyűjtés és osz
tályozás körébe tartozó feladatok végrehajtása;

— zsákmányolt fegyverzet gyűjtése, osztályozása, 
helyreállításának és használatbavételének kérdései.

584. A gyakorlatok megszervezésének fő követel
ménye az, hogy a várható harcfeladatokból következő 
fegyverzeti biztosítási kérdésekre összpontosítsa a fi
gyelmet, a valóságos harchelyzetben bekövetkező el
látási és javítási feladatok végzésére készítse fel az ál
lományt.

A fegyverzeti anyagi és technikai biztosítás a csa
patok, a harcoló alegységek minden oldalú biztosítá
sának szerves része, m elyet a törzsfőnök (hdm. o., aló.) 
követelményeinek megfelelően a pk. hadtáp és tech
nikai helyettesével, valam int a fegyvernem i és szolgá- 
latiág-főnökkel szoros együttm űködésben kell végezni 
(gyakorolni).
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585. A harcászati és összekovácsolási gyakorlatok 
során megfelelő közlések, helyzetek beállításával gon
doskodni kell az alegységparancsnokok fegyverzeti 
boztosítással kapcsolódó feladatainak gyakorlásáról.

E feladatok körébe tartoz ik :
— a lőszerpótlás igénylése, fogyás jelentése, a lő

szer típusainak megjelölésével;
— fegyverzet m egrongálódásának jelentése, hely

színi javítás kérése a fegyverzet megnevezésével és a 
sérülés (hiba) rövid leírásával;

— karbantartás (és technikai kiszolgálás) megszer
vezése és végrehajtása;

— mozgó készletek feltöltése, a feltöltés utáni hely
zet jelentése;

— TASzT (tartalék alkatrészek, szerszámok, tarto 
zékok) készletek, vagy ezek egyes elemeinek igény
lése, vételezése.

586. A harcászati (szakharcászati) és összekovácso
lási gyakorlatra való felkészülés során ki kell jelölni 
azokat a kiképzési feladatokat (célokat), amelyeknek 
végrehajtását el kell sajátítani, illetve elsajátítását 
gyakorolni kell.

A gyakorlatról m inden esetben értékelést kell ké
szíteni. Az értékelés tartalm azza a gyakorlat megne
vezését, helyét és időpontját, a gyakorlatot vezető és 
végrehajtó szervezet megnevezését, a gyakorolt fel
adatokat, a gyakorló állomány létszám át beosztás cso
portonként, valam int a gyakorlat egyes mozzanataira 
kitűzött feladatok teljesítésének értékelését.
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K) ALEGYSÉGPARANCSNOKOK 
MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE

587. A sorállománynak fegyverzeti anyagism ereti 
kiképzése az alegység- (század-, szakasz-) parancsnok 
kötelessége. Az alegységparancsnokok felkészítését — 
módszertani foglalkozások keretében — a fegyverzeti 
szolgálat főnök szervezi és a javítóalegység (műhely) 
állományának bevonásával ha jtja  végre.

588. Az anyagismereti módszertani foglalkozások 
tartalmi követelményei:

— főbb harcászati-m űszaki jellemzők (adatok);
— a szerkezeti egységek (blokkok) működésének 

elve, együttműködése, egymásra hatása;
— az összetett (bonyolult) működésű szerkezeti 

egységek kezelése, használata;
— az ellenőrző (jelző) szerkezetek működése, je

lentősége, jelzéstartalm a;
— a helyes működés ellenőrzése, az alegység ré

szére előírt hibavizsgálat, karbantartás, technikai ki
szolgálás végrehajtása;

— balesetvédelmi követelmények a kiképzésnél és 
a harci alkalmazásnál; baleset-megelőzést szolgáló, 
vagy jelző szerkezetek, szerelvények;

— a teljességbe tartozó tartalék alkatrészek, szer
számok, tartozékok, ezek használata, elszámolása, pót
lása;

— a törzskönyv vezetésének követelményei, meg
vizsgálás átadás-átvételnél és használatbavételnél;

— a tárolás és megőrzés követelményei, javításba- 
adás rendje, tábori elhelyezésnél és szállításnál be
tartandó rendszabályok;
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— a tűzkész-, és m enethelyzetbe helyezés technikai 
követelményei, időnormái, a követelm ények m egsér
téséből adódó hibák a működésben.

589. Az alegységparancsnokok által vezetett fegy
verzeti anyagism ereti foglalkozásokat, valam int lö
vészeteken a lövészeti előkészítés (beszabályozás) vég
rehajtását a fegyverzeti szolgálat főnök ellenőrzi (el
lenőrizteti). A kiképzési foglalkozásokon szerzett ta 
pasztalatokat jelentse az illetékes parancsnok helyet
tesnek (lövészetvezetőnek) és szükség esetén tegyen 
javaslatot m ódszertani pótfoglalkozás m egtartására, 
illetve a lövészeti előkészítés megismétlésére, közvet
len balesetveszély esetén pedig a lövészet leállítására.
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IX. FEJEZET
A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT 

KÜLÖNLEGES FELADATAI

590. A fegyverzeti szolgálat különleges feladatai
nak összegyűjtése azt a célt szolgálja, hogy felhívja a 
figyelmet, a rendszerestől eltérő körülm ények között 
végzett tevékenység során a legfontosabb feladatokra, 
amit a rendkívüli események megelőzése, valam int a 
fegyverzeti eszközök megóvása érdekében kell tenni.

A felsorolt feladatok végrehajtását jelen szolgálati 
utasítás más fejezetei részletesen szabályozzák, ezért 
e fejezetben felsorolásként vannak összefoglalva.

A) A LÖVÉSZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN

591. A lövészetre való felkészülés időszakában gon
doskodni kell arról, hogy a kiképzési tervekbe legyen 
beállítva a résztvevő fegyverzeti eszközök anyagis
meretének, az alapvető biztonsági rendszabályoknak 
az oktatása.

592. A lövészeten résztvevő fegyverzeti eszközök 
működőképességének és felhasználásának biztosítása 
érdekében meg kell szervezni:

— a fegyverzeti eszközökön az előírt technikai el
lenőrzések (szemlék) végrehajtását;

— a javításra szoruló fegyverzeti eszközök soron 
kívüli javítását;
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— biztosítani kell a lőfeladat végrehajtásához szük
séges minőségű és mennyiségű rakétát és lőszert;

— esetleg előforduló (rendkívüli) esemény bekö
vetkezésekor biztosítani kell a kivizsgálás feltételeit;

— olyan eszközöket vegyenek igénybe, amelyek 
„N” norm ája, vagy üzemideje nem használódik el a 
lövészet során.

593. A lőgyakorlat végrehajtása során a fegyverzeti 
szolgálat nyújtson segítséget:

— a rendellenesen működő fegyverzeti eszközök 
javításához;

— a fegyverzeti eszközök folyamatos karbantartá
sához, a karbantartó  anyagok biztosításához;

— a lőszerfelvételező- (kiosztó-) hely biztonságos 
elhelyezéséhez, az ideiglenesen tárolt lőszerek szabá
lyos elhelyezéséhez;

— a visszamaradó lövéselemek gyűjtéséhez, a tü 
zérségi lőszerek hüvelyeinek karbantartásához;

— a fegyverzeti eszközök ideiglenes tárolásának 
m egszervezéséhez;

— a lövészetre felhasználandó lőszerek és rakéták 
véglegszereléséhez gondoskodni arról, hogy a m unkát 
a rendszeresített szerszámokkal, az erre kiképzett sze
mélyek végezzék;

— erdős terepen a jelzőtöltények előírás szerinti 
használatához.

594. A lőgyakorlat befejezése után, a fegyverzeti 
szolgálat legfontosabb tevékenysége legyen:

— a lőgyakorlat során előfordult rendellenes fegy
verzeti eszközműködések összegzése, elemzése;

— az alegységek elszámoltatása a fel nem használt 
lőszerrel és a visszam aradt lövéselem ekkel;

— a rak tári lőszerkészletek ellenőrzése (szükség 
esetén a leltározása).
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B) TÁBORI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
VÉGZETT TEVÉKENYSÉG SORÁN

595. Tábori körülm ények között elsőrendű feladat 
a fegyverzeti eszközt használó alegységek részére, va
lam int a fegyverzeti szolgálat részére a fegyverzeti 
eszközök megóvásának biztosítása, ezen keresztül a 
rendkívüli események megelőzése. A m eghatározott 
cél érdekében, az érdekelt alegységparancsnokokkal 
együttműködve a következő fontosabb feladatokat 
kell m egoldani:

— fegyvertárolóhelyek kijelölését, felszerelését, őr
zésének megszervezését;

— a telephely kijelölését, berendezését, a fegyver
zeti eszközök elhelyezését, időjárás elleni védelem biz
tosítását, az őrzés megszervezését;

— a fegyverzeti eszközök karbantartásának külön
leges szabályainak m eghatározását, az időjárás függ
vényében;

— a fegyver javító m űhely telepítését, az üzemelte
tés feltételeinek biztosítását;

— a lőszer- és robbanóanyag-raktár előírás szerinti 
telepítését, az együtt-tárolás szabályainak betartását, 
az őrzés megszervezését;

— a fegyverzeti anyagfelhasználás norm áinak be
tartását;

— a lőszerkészletek gyakoribb ellenőrzését, idő
szakonként részleges leltározás végrehajtását;

— a fegyverzeti eszközök teljességének gyakoribb 
ellenőrzését;

— a tűzvédelem előírásainak fokozott betartását, a 
raktárak, telephelyek tűzvédelm ének szervezését.

160

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /197.9 /162



T A R T A L O M J E G Y Z É K

ELŐSZÓ — — — — — — — — — — — — 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 5
A) A lapfogalm ak— — — — — — — — — 5
B) A fegyverzeti biztosítás ta rta lm a — — — — 9
C) A fegyverzeti szolgálat fő feladatai és szervezetei 10

II. FEJEZET A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT VE
ZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA — — — — 20

III. FEJEZET ANYAGI BIZTOSÍTÁS — — — — 21
A) A fegyverzeti anyagi biztosítás célja és ta rta lm a 21
B) Fegyverzeti anyagi-pénzügyi tervezés, a fegyver

zeti anyagok beszerzése és nyilván tartásba vétele 22
C) Fegyverzeti csapatgazdálkodás — — — — — 25
D) A fegyverzeti anyagok ellátásának tervezése, 

szervezése, végrehajtása — — — — — — 32
E) Fegyverzeti anyagok ny ilván tartása — — — 57
F) Fegyverzeti anyagok felhasználásának elszámo

lása, anyagi jelentések készítése — — — — 63
G) Fegyverzeti anyagok k áre ljárásának  lefolytatása 67
H) Fegyverzeti anyagok selejtezése — — — — 68
I) Fegyverzeti anyagok szállításának tervezése, szer

vezése és végrehajtása — — — — — — — 72

IV. FEJEZET FEGYVERZETI TECHNIKAI BIZTO
SÍTÁS — — — — — — — — 73

A) Az igénybevétel technikai feltételeinek biztosítása 74

161

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 I I63



B) Igénybevétel szabályozása, a felhasználás ellenőr
zése és a ny ilvántartás megszervezése — — —

C) Technikai kiszolgálás — — — — — — —
D) A javítás tervezése, végrehajtása és ellenőrzése
E) Hitelesítések tervezése és végrehajtása — — —
F) A technikai biztosítás ellenőrzése, a technikai-biz

tosítási tapasztalatok elemzése és hasznosítása —

V. FEJEZET A FEGYVERZETI ESZKÖZÖK MEG
ÓVÁSA _  — — — — —

A) A fegyverzeti eszközök karban tartása  — — —
B) K arbantartási napok megszervezése és végrehaj

tása — — — — — — — — — — —
C) A fegyverzeti eszközök tárolása — — — —
D) A fegyverzeti eszközök megőrzése — — — —
E) A ht., tsz. állom ány részére kiadott lövészfegyve

rek őrzése — — — — — — — — —
F) Fegyverzeti eszközök őrzése alegységeknél — —
G) A fegyverzeti eszközök elszámolása — — —
H) A fegyverzeti rak tárakba, fegyverszobákba való 

belépések rendje — — — — — — — —

VI. FEJEZET RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKKEL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁ
LYOK — — — — — — — —

A) A rendkívüli esemény — — — — — — —
B) Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos eljárási sza

bályok — — — — — — — — — —
C) Rendkívüli esemény kivizsgálása — — — —
D) Rendkívüli esemény jelentése — — — — —
E) A rendkívüli események nyilvántartása — —
F) Az elveszett fegyverek nyilván tartása — — —
G) E ljárás a nyomozó hatóságok á ltal lefoglalt fegy

verzeti eszközökkel — — — — — — —
H) A rendkívüli események megelőzése — — —

162

77
83
93

100

103

108
109

111
112

116

117
118
119

120

122

122

123
125
126 
127
127

128 
129

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /164



VII. FEJEZET A FEGYVERZETI ESZKÖZÖKET ÉS 
A SZOLGÁLATOT ÉRINTŐ ELLEN
ŐRZÉSEK — — — — — — — 130

A) Az ellenőrzés rendszere — — — — — — 130
B) Felügyeleti ellenőrzések — — — — — — 131
C) Belső ellenőrzések — — — — — — — — 133
D) Az ellenőrzések gyakorisága — — — — — 133
E) Az ellenőrzések tervezése — — — — — — 134
F) Az ellenőrzések előkészítése — — — — — 135
G) A fegyverzeti ellenőrzések tapasztalatainak rög

zítése — — — — — — — — — — — 136
H) Az ellenőrzések tapasztalata inak  értékelése — 137

VIII. FEJEZET A FEGYVERZETI SZAKMAI K ÉP
ZÉS RENDSZERE ÉS KÖVETELMÉ
NYEI — — — — — — — — 143

A) A kiképzés célja és fő követelm ényei — — — 143
B) A fegyverzeti szakm ai képzés szakirányai — — 145
C) A fegyverzeti szakm ai képzés állom ánycsoport 

szerinti megoszlása — — — — — — — 146
D) A fegyverzeti szakm ai képzés form ái — — — 147
E) Foglalkozások szervezésének követelm ényei — 148
F) A fegyverzeti szakm ai képzés irányítása — — 149
G) Zászlósi vizsgák — — — — — — — — 150
H) Tiszti vizsgák — — — — — — — — — 151
I) Felsőfokú képzés — — — — — — — — 152
J) H arcászati (szakharcászati), összekovácsolási gya

korlatok — — — — — — — — — — 152
K) A legységparancsnokok m ódszertani felkészítése 156

IX. FEJEZET A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT KÜ
LÖNLEGES FELADATAI — — — 158

A) A lövészetek előkészítése és végrehajtása során — 158
B) Tábori körülm ények között végzett tevékenység 

során — — — — — — — — — — — 160

163

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /165



MELLÉKLETEK
1. m elléklet: Technikai biztosítási terv
2. m ellék let: Rendkívüli események ny ilvántartása
3. m elléklet: V eszteség-nyilvántartás a katonai szervezet

készletéből elveszett fegyverekről
4. m elléklet: A fegyverzeti értékelés rendje

164

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /166



MAGYAR NÉPHADSEREG TITKOS 
(kitöltés után)

1. ??ielléklet

JÓVÁHAGYOM!

19.......  év hó ....... nap.
TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSI TERV

számú példány

(parancsnok) 19. ev hó nap-tói 19....... é v ............. hó .........nap-ig.

I g é n y b e v é t e l  - Igénybevétel, techn.-i kiszolg., javítás

^ ta rta lék  £>
u w> a következő „3 V

_ Típus, Alegység, S  g   jS f  „ g u
|  megnevezés gyári szám param étere 1  f  I I  „ is B Ü 1  ÍS 5 jj8 2 3  galasig s a  -S -g 3 3  « 3 « a § S § £
S. cd  S  . 3  ^  u  'd  •£> -a .2  wi a  ‘3  ^  ^
•3 x* 2- § ■§ g  a  '« .§ .3 5 1 g 2  o £

^ S s z .  sz. < a ) ,-5 [j4 § ' <í ^ Kí |- s < c / 3 0 Z Q

1 2 I 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I

Tervszerű technikai kiszolgálás 

Tervszerű megelőző javítás

Tervszerű technikai kiszolgálás_______________ ______________________________
Tervszerű megelőző javítás

| ________________(___________ I_______________________________
Tervszerű technikai kiszolgálás 

Tervszerű megelőző javítás

ABTL - 4.2. -sz.n - HM - utasítás /1979 /167
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Az elveszett fegyver
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zá
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gyártási száma

H asználójának 
(tulajdonosának) 
neve, beosztása

Az elvesztésért felelős 
személy neve, beosztása

Az elvesztés 
ideje és helye

1 2 3 4 5
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Az elvesztés körülm ényei
A kiadási 
okm ány 
szám a

A fegyver m egtalálásának 
ideje és körülm ényei

A bevételi 
okm ány 
szám a

Megjegyzés
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4. melléklet
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A FE G Y V ER ZETI ÉR TÉK ELÉS R EN D JE
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AZ ESZKÖZ EGYEDI ÉRTÉKELÉSE

a) technikai állapot 
KIVÁLÓ:

ha az ellenőrzött eszköz technikai jellem 
zői, param éterei a szabályzatban m eghatá
rozott követelm ényeknek megfelelnek. A 
technikai hiba, vagy hibapont száma nem 
haladja meg az adott eszköz kiváló minősí
tésére m eghatározott értéket.

JÓ: ha az ellenőrzött eszköz technikai jellemzői,
param éterei a szabályzatban m eghatározott 
követelményeknek megfelelnek. A technikai 
kai hiba, vagy hibapont száma nem haladja 
meg az adott eszköz jó minősítésére meg
határozott értéket.

MEGFELELŐ:
ha az ellenőrzött eszköz technikai jellemzői, 
param éterei a szabályzatban m eghatározott 
követelményeknek megfelelnek. A technikai 
hibapontok száma nem haladja meg az 
adott eszköz megfelelő minősítésére meg
határozott érték.

NEM MEGFELELŐ:
ha az ellenőrzött eszköz technikai jellemzői, 
param éterei a szabályzatban m eghatározott 
követelményeknek nem felelnek meg. A 
technikai hiba, vagy hibapont száma na
gyobb, m int a megfelelő m inősítésre meg
határozót érték.

Megjegyzés: Egyedi értékeléskor az értékelés számokkal 
történő jelölései: kiváló =  5; jó =  4; megfelelő = 3 ;  nem  
megfelelő =  2.

4
ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /176



b) alegység technikai kiszolgálás
A technikai kiszolgálás értékelése a technikai álla

pot értékelésének rendje szerint történik, az egyes 
fegyverzeti eszközfajtákra vonatkozó értékelési m u
tatók alapján.

AZ ESZKÖZTÍPUS ÉRTÉKELÉSE

Az értékelés á ll:
— a technikai állapot;
— az alegység technikai kiszolgálás értékeléséből.
a) a technikai állapot értékelése
Az alegységen belül ellenőrzött azonos eszközök ér

tékelésének szám tani középértékéből szám ítjuk ki.

A  típus értékelése 20 eszköz feletti ellenőrzéskor:

KIVÁLÓ: 4,51—5 
JÓ: 3,71—4,5
MEGFELELŐ: 2,9 —3,7 
NEM
MEGFELELŐ: 2,9 alatt

Kizáró feltételek:

KIVÁLÓ értékeléshez 2% ;
JÓ értékeléshez 5%;
MEGFELELŐ értékeléshez 10%;
NEM MEGFELELŐ értékelésű eszköznél 

több nem engedhető meg.
A tárolt készletben nem megfelelő értékelésű esz

köz esetén a típuscsoport értékelése NEM MEGFE
LELŐ.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /177
5



A típus értékelése, ha az ellenőrzött eszköz m ennyi
sége 2— 5, 6—10, 11— 15, 16—20 között van:

' \ v S S S i é .  KIVALÓ JÖ M EGF- MEGF.

értékelés 2 - 5  6 -1 0  2 - 5  6 -1 0  2—5 6—10 2—5 6—10

KIVÁLÓ 1—2 2—3 1—3 3—6 — 1 — —

JÓ legalább 1—2 1—4 1—3 4—5 — 1 

MEGFELELŐ legalább 1—4 4—8 1 2

11—15 16—20 11—15 16—20 11—15 16—20 11—15 16—20

KIVÁLÓ 5—7 6—8 6—7 8—9 1 2—3 — —

JÓ legalább 5—6 5—8 6—8 10—11 1 1 

MEGFELELŐ legalább 9—1314—18 2 2

b) technikai kiszolgálás értékelése megegyezik a 
technikai állapot értékelés rendjével. ABTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /1*



AZ ESZKÖZCSOPORT ÉRTÉKELÉSE

a) a technikai állapot értékelése
Eszközcsoportonkénti megoszlásban alegységenként 

a fegyverzeti eszközök 20 feletti m ennyiségben a lö
vészfegyverek az optikai és elektronoptikai eszköz- 
csoportján belül találhatók. E típusok között felépí
tésben és bonyolultságban, valam int fontosságban 
nagy különbségek vannak. Ezért ezen eszközcsopor
tokra egy-egy típus eszköz van kijelölve értékelési 
egységként az alábbiak szerint.

A lövészfegyverek eszközcsoportjának típuscsoportra 
történő átszámításához egy egységet 1 db géppisztoly 
képez, összehasonlítási é rté k :

— pisztoly 0,5 egység;
— golyószórók, géppuskák, PSzH géppuskák 5 egy

ség;
— légvédelmi géppuskák (ZU-2, DSK) 15 egység;
— kézi páncélelhárító gránátvetők 5 egység.

Optikai és elektronoptikai m űszerek értékelésénél 
egy értékelési egységet egy db kézi távcső képez:

— tájoló és figyelő műszerek, teodolitok 20 egység;
— távm érők 20 egység;
— infrairányzékok 10 egység.

A fenti eszközcsoportok eszköztípusra történő á t
számítása után az értékelés az eszköztípusra vonatko
zóan történik. A többi eszközcsoportok értékelését az 
eszköztípus súlyozott értékéből kell kiszámítani, ame
lyet a vizsgált szervezet alaprendeltetése és fegyvertí
pus közti összefüggés befolyásol.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- HM - utasítás /1979 /179
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A súlyozott értékelés matematikai összefüggése:
Ses?.k. csop. == KiStip. 1 K2Sup. 2 -f- K n -f- Stip.n, 

n 3
ha a 2  K =  1, illetve 2 1 Kmax. =  0,8—0,9.

1 1

A fegyverzeti eszközcsoport technikai állapota
KIVÁLÓ: 4,51—5
JŐ: 3,71—4,5
MEGFELELŐ; 2,9 —3,7
NEM
MEGFELELŐ; 2,9 alatt.

b) Az eszközcsoport alegység technikai kiszolgálás 
értékelését a technikai állapotra vonatkozó értékelési 
rend szerint szám ítjuk ki, azzal a különbséggel, hogy 
az MZ készletben levő eszközöknél „JÓ” értékelésnél 
2,5%; „MEGFELELŐ” értékelésnél 5% „NEM MEG
FELELŐ” értékelésű eszköz megengedett.

Az alegység (z., o., ö. szd., ö. sz.) fegyverzeti eszkö
zeinek értékelése:

— technikai állapot értékelése;
— megóvás értékelése.
A  megóvás értékelése magába foglalja az:
— alegység technikai kiszolgálást;
— tárolás és megőrzést;
— tárolást.
A  tárolás és megőrzésen belül értékelni kell a:
— tárolást;
— őrzést;
— közvetlen nyilvántartást és elszámolást.

8
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Az alegység fegyverzeti eszközeinek technikai állapot 
értékelését a fegyverzeti eszközcsoportra adott tech
nikai állapot értékéből az alegység fegyvernem i jelle
gére (fegyverzetére) jellemző az alábbi súlyozott szá
mítással kell elvégezni. Az összes eszközcsoportok 
egy egész értékelési egységet alkotnak.

A súlyozást az alábbiak szerint kell figyelembe ven
ni.

a) gépesített (gépkocsizó) lövész zászlóalj:
1 egység =  0,5 lövészfegyver +  0,3 lg. av. +  0,1 lő
szer +  0,1 műszeregység;

b) harckocsi zászlóalj:
1 egység =  0,5 lövészfegyver +  0,4 lőszer +  0,1 m ű
szeregység ;

c) gl. ezred közvetlen tüzér- és rakétaalegységek: 
1 egység =  0,75 lg. av. rak. techn. eszközök +  0,1 löv. 
fegyver +  0,1 m űszer- +  0,05 rakéta- és lőszeregység;

d) Hk. ezred közvetlen alegységek:
1 egység =  0,2 löv. fv. +  0,15 löveg +  0,15 m űszer- 
+  0,3 lokátor- +  0,2 lőszeregység;

e) Tábori tüzéralegységek:
1 egység = 0 ,05  löv. fv. +  0,5 lg. av., sorozatvető +  
0,3 m űszer- +  0,15 lőszeregység;

f) Tábori tü. egység közvetlen alegységek:
1 egység =  0,2 lövészfegyver +  0,6 m űszer- +  0,2 lő
szeregység;

g) Lé. tü. alegységek:
1 egység =  0,1 löv. fv. +  0,25 lé. lg. +  0,2 m űszer- +  
0,3 lokátor- +  0,15 lőszeregység;

9
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h) Lé. tü. egység közvetlen alegységek:
1 egység =  0,1 löv. fv. -f- 0,05 m űszer- +  0,8 lokátor- 
+  0,05 lőszer- (rt. aeg.);
1 egység =  0,2 löv. fv. + 0 ,6  m űszer— (- 0,2 lőszer
egység;

i) Rakéta tü. alegységek:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,7 rak. f. bér. +  0,2 m ű
szer- +  0,05 lőszer-,
0,05 löv. fv. +  0,6 rak. f. bér. +  0,15 lokátor— f- 0,15 
műszer- +  0,05 lőszeregység;

j) Rak. tü. egység közvetlen alegységek:
1 egység =  0,1 löv. fv. +  0,4 rak. f. bér. +  0,05 m ű
szer- +  0,2 lokátor- +  0,05 lőszer- +  0,2 rak. egység;

k) Csap. lé. rak. egység közvetlen alegységek:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,5 rak. f. bér. +  0,05 lő
szer- +  0,4 rak. egység (techn. ü.).

Szárazföldi összfegyvernemi egység, magasabbegység köz
vetlen alegységek (ö. aeg.).

1) Felderítő alegység:
1 egység =  0,3 löv. fv. +  0,3 lokátor— f- 0,3 műszer- 
+  0,1 lőszeregység;

m) Híradó, vegyivédelem, ellátó, egészségügyi, m ű
szaki, rendészeti és komendáns, pc. és gjmű. alegysé
gek:
1 egység =  0,7 lövészfegyver +  0,15 m űszer- +  015 
lőszeregység;

n) Rt. század:
1 egység = 0 , 1  löv. fv. +  0,8 lokátor— \- 0,05 lőszer- 
+  0,05 műszeregység;

10
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o) Fegyverzeti javítóm űhely:
1 egység =  0,15 löv. fv. +  0,7 fv. jav. m űhelyfelsze
relés +  0,15 lőszeregység.

Honi légvédelmi csapatok.

a) Rak. techn. alegység:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,6 techn. +  0,3 rak. +  
0,05 lőszeregység;

b) Rak. alegység:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,9 techn. +  0,05 lőszer
egység;

c) Rt. alegység:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,6 lók. +  0,3 Vozduh +  
0,05 lőszeregység;

d) Kisegítő eőrs.:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,6 Vozduh +  0,3 lók. +  
0,05 lőszeregység;

e) Eőrs.:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,9 Vozduh +  0,05 lőszer
egység;

f) Re. aeg .:
1 egység =  0,05 löv. fv. +  0,15 lőszer +  0,5 élők. áll. 
+  0,3 tok;

g) Egység, magasabbegység közvetlenek (pl. kom en
dáns, híradó stb .):
1 egység =  0,7 löv. fv. +  0,15 műsz.- +  0,15 lőszer
egység.
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Az alegység fegyverzeti eszközeinek technikai álla
pota az összevont m utatók alapján:

KIVÁLÓ: 4,51—5
JÓ: 3,71—4,5
MEGFELELŐ: 2,9 —3,7
NEM
MEGFELELŐ: 2,9 alatt.

Az alegység fegyverzeti eszközeinek megóvása

Az eszközcsoport

teSSSSS S S s  M"
m utató értéke

KIVÁLÓ 4,51—5 Jó
JÓ 3,51—4,5 Jó
MEGFELELŐ 2,9 —3,7 Megfelelő
NEM MEGFELELŐ 2,9 a la tt Nem megf.

Ha a technikai kiszolgálás vagy a megőrzés nem 
megfelelő értékelést kapott, az alegység megóvási ér
tékelését nem megfelelőre kell értékelni.

AZ EGYSÉG FEGYVERZETI ÉRTÉKELÉSE

Az egységnél az alábbi értékeléseket kell adni, ösz- 
szevonás nélkül

Hadrafoghatóság.
Megóvás.
Fegyverzeti szolgálat tevékenysége.

1 2
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Az egység fegyverzetének hadrafoghatósága meg
felelő vagy nem megfelelő értékelést kaphat
MEGFELELŐ:

ha az egység fegyverzeti eszközeinek tech
nikai állapota és feltöltöttsége legalább 
megfelelő értékelést kapott.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő szintet nem érte  el.

a) Az egység fegyverzeti eszközeinek technikai ál
lapota
KIVÁLÓ:

ha az ellenőrzött alegységek 75% -a kiváló, 
a többi legalább jó értékelést kapott.

JÖ:
ha az ellenőrzött alegységek 60% -a leg
alább jó, a többi megfelelő értékelést ka
pott.

MEGFELELŐ:
ha az ellenőrzött alegységek 75% -a leg
alább megfelelő értékelést kapott, a nem 
megfelelő értékelésű nem lehet olyan al
egység, am elynek fegyverzete az egység te
vékenységét alapvetően befolyásolja, vagy 
felszerelési helyen van tárolva.

NEM MEGFELELŐ:
ha az ellenőrzött alegységek több m int 
25% -a nem megfelelő értékelést kapott, 
vagy a megfelelő követelm ényeket nem ér
te el.

A felszerelési helyeken tárolt fegyverzeti eszközök-

13
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re adott értékelést m int az egység egy-egy alegységé
nek értékelését kell figyelembe venni. Az egységköz
vetleneket — azokat, amelyek csak lövészfegyverek
kel vannak ellátva — lehet egy alegységként össze
vonva értékelni. Szocialista verseny értékelésekor 
minden alegységet külön kell értékelni.

A honi légvédelmi rakétaegység fegyverzeti eszkö
zének technikai állapotát a Lé/106. Utasítás VI. feje
zet 105. pontja szerint kell értékelni.

b) Az egység feltöltöttsége 
MEGFELELŐ:

ha az állom ánytáblában és norm atívákban 
m eghatározott fegyverzeti eszközök az elő
írt helyen és csoportosításban találhatók.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő követelm ényeket nem érte 
el.

Az egység fegyverzeti eszközeinek megóvása
Az értékelési m utatók megegyeznek a technikai ál

lapotra vonatkozó m utatókkal.
Az egység fegyverzeti szolgálatának tevékenysége 

KIVÁLÓ:
ha az FVSz HKSz terve megfelelő, az 
anyaggazdálkodás megfelelő, a levizsgázta
to tt fegyverzeti állomány szakmai felké
szültsége, a tervező-szervező ellenőrző 
munka, az egység technikai állapota kiváló, 
az egység fegyverzet technikai biztosí
tása, az egységszinten tárolt fegyverzeti 
eszközök megóvása, a nyilvántartás jó ér
tékelést kapott.
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ha az FVSz HKSz terve megfelelő, az 
anyaggazdálkodás megfelelő, a levizsgázta
to tt fegyverzeti állomány szakmai felké
szültsége, a tervező-szervező-ellenőrző 
m unka és az egység fegyverzet technikai 
állapota jó, az egység fegyverzet technikai 
biztosítás, az egységszinten tárolt fegyver
zeti eszközök megóvása, a nyilvántartás 
legalább megfelelő értékelést kapott.

MEGFELELŐ:
ha a fenti értékelések elemeinek m indegyi
ke legalább a megfelelő eredm ényt elérte.

NEM MEGFELELŐ:
ha a fenti értékelési m utatók (egyike is) a 
megfelelő értékelés követelm ényeit nem ér
te el.
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MAGASABBEGYSÉG 
FEGYVERZETI ÉRTÉKELÉSE

A fegyverzeti eszközök hadrafoghatósága 
MEGFELELŐ:

ha a magasabbegység fegyverzeti eszközei
nek technikai állapota legalább megfelelő, 
a harcoló egységek hadrafoghatósága meg
felelő értékelést kapott, a harcbiztosító 
egységek közül legfeljebb egynek nem 
megfelelő a fegyverzeti hadrafoghatósága, 
de ez nem lehet a magasabbegység fegy
verzeti javítóm űhelye, illetve lokátor- vagy 
rakétatechnikai szervezet, továbbá a m a
gasabbegység részére előírt rakéta- és lő
szerjavadalmazás biztosítva van.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő értékelés követelm ényeit 
nem érte el.

A magasabbegység fegyverzeti eszközeinek techni
kai állapota
KIVÁLÓ:

ha a harcoló egységek 50% -a kiváló, 50%-a 
jó, harcbiztosító egységek legalább 75%-a 
jó, a többi pedig megfelelő értékelést ka
pott a fegyverzeti eszközök technikai álla
potára.
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JÓ:
ha a harcoló egységek legalább 75% -a jó, 
25% -a megfelelő, a harcbiztosító egységek 
pedig legalább megfelelő értékelést kaptak 
a fegyverzeti eszközök technikai állapotára.

MEGFELELŐ:
ha a harcoló és harcbiztosító egységek leg
alább megfelelő értékelést kaptak a fegy
verzeti eszközök technikai állapotára.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő értékelés követelm ényeit 
nem érte  el.

A  honi légvédelmi magasabb egységnél 

KIVÁLÓ:
ha a rádiótechnikai, légvédelmi rakétaez- 
redek kiváló, vadászrepülő ezredei, ho. köz
vetlenjei legalább jó értékelést kaptak a 
fegyverzet technikai állapotára.

JÓ:
ha a rádiótechnika, légvédelmi rakétaezre- 
dek legalább jó, a vadászrepülő ezredei, ho. 
közvetlenjei legalább megfelelő értékelést 
kaptak a fegyverzet technikai állapotára.

MEGFELELŐ:
ha a hadosztály összes ezrede, ho. közvet
lenje legalább megfelelő értékelést kaptak 
a fegyverzet technikai állapotára.
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A magasabbegység fegyverzeti eszközeinek meg
óvása
KIVÁLÓ: ha a harcoló egységek 50%-a kiváló, 50%-a 

jó, a harcbiztosító egységek 50%-a legalább 
jó, a többi pedig megfelelő értékelést ka
pott a fegyverzeti eszközök megóvására.

JÓ: ha a harcoló egységek 75% -a jó, a többi, il
letve a harcbiztosító egységek legalább 
megfelelő értékelést kaptak a fegyverzeti 
eszközök megóvására.

MEGFELELŐ:
ha a harcoló egységek legalább megfelelő, a 
harcbiztosító egységek közül egy nem meg
felelő értékelést kapott a fegyverzeti esz
közök megóvására.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő értékelés követelm ényeit 
nem érte el.

A magasabbegység fegyverzeti szolgálatának tevé
kenysége
KIVÁLÓ:

ha az FVSzF HKSz terve, az anyaggazdál
kodás megfelelő, a levizsgáztatott fegyver
zeti állomány szakmai felkészültsége, a te r
vező-szervező ellenőrző munka, a maga
sabbegység fegyverzeti eszközeinek techni
kai állapota kiváló, a magasabbegység fegy
verzet technikai biztosítása, a nyilvántar
tás és a magasabbegység raktárában tárolt 
fegyverzeti eszközök megóvása jó értéke
lést kapott.
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JO: ha az FVSzF HKSz terve, az anyaggazdál
kodás megfelelő, a levizsgázott fegyver- 
zeti állomány szakmai felkészültsége, a te r
vező-szervező ellenőrző munka, a maga- 
sabbegység fegyverzeti eszközeinek techni
kai állapota legalább jó, a magasabbegység 
fegyverzet technikai biztosítása, a nyilván
tartás és a m agasabbegység-raktárban tá
rolt fegyverzeti eszközök megóvása leg
alább megfelelő értékelést kapott.

MEGFELELŐ:
ha az előzőekben felsorolt ellenőrzési te
rületek m indegyike legalább megfelelő ér
tékelést kapott.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő értékelés követelm ényeit 
nem érte el.

Az önálló állom ánytáblával rendelkező fegyverzeti 
szervezet (javítóműhely) értékelését m int közvetlen, 
önálló alegység a m indenkori érvényben levő alap
elvek alapján kell végrehajtani.

A  honi légvédelmi magasabbegységnél

KIVÁLÓ:
ha két ezredének kiváló, a többi ezrednek 
jó, a ho. közvetlenek legalább megfelelő ér
tékelést kapott a fegyverzet megóvására.

JÓ:
ha három  ezrede legalább jó, a többi ezred, 
ho. közvetlenek legalább megfelelő értéke
lést kapott a fegyverzet megóvására.
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MEGFELELŐ:
ha az értékelt ezredek legalább megfelelő 
a ho. közvetlenek közül egy nem megfelelő 
értékelést kapott a fegyverzet megóvására.

ÉRTÉKELÉSI MUTATÓK ÉS ALKALMAZÁSUK 

Tárolás
Ellenőrzési szempontok:
a) az utasításokban előírt tárolási feltételek bizto

sítása;
b) a tárolótér k ü l-é s  belrendje;
c) a tárolás rendszabályainak ismerete.

Értékelés
KIVÁLÓ:

ha az „a, b, c” pontok m aradéktalanul tel
jesítve vannak.

JÓ:
ha az „a” pont az egységtől függetlenül 
nincs biztosítva, de a ,,b, c” pont legalább 
jó értékelést kapott.

MEGFELELŐ:
ha az „a” pont az egységtől függetlenül nincs 
biztosítva, de a „b, c” pont legalább meg
felelő értékelést kapott.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő értékelés követelm ényeit 
nem elégíti ki.
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Alegység (közvetlen) nyilvántartás-elszám olás, őr
zés
KIVÁLÓ:

ha a m eghatározott nyilvántartási és elszá
molási okmányok vezetése, naprakészsége 
megfelel az érvényben levő előírásoknak, az 
őrzés követelm ényei be vannak tartva.

ha a m eghatározott nyilvántartási és elszá
molási okmányok vezetése megfelel az ér
vényben levő előírásoknak, de az időbeni 
átvezetés, nem volt folyamatos, a bejegy
zések javítása nem szabályos, az őrzés kö
vetelm ényei be vannak tartva.

MEGFELELŐ:
ha a nyilvántartási és elszámolási okmá
nyok és a valóság között eltérés van, de az 
ellenőrzés ideje alatt lerendeződött h itelt- 
érdemlően, az őrzés követelm ényei be van
nak tartva.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő értékelés követelm ényeit 
nem elégíti ki.

Tárolás és megőrzés

TT . ,  , ,  Az őrzés, nyt. Ha a tárolás , -es elszámolás

K IV Á LÓ : kiváló kiváló
JÓ : jó megfelelő
M EGFELELŐ: megfelelő megfelelő
NEM M EGFELELŐ: ha valam elyik nem megfelelő
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HKSz-terv:
MEGFELELŐ:

ha a harckészültségi intézkedésekben, u ta
sításokban m eghatározott feladatokat meg
tervezték, az előírt okmányokat elkészí
tették, a számvetések nyilvántartások nap
rakészek és a számvetési adatok biztosít
ják a harcfeladatok fegyverzeti anyagi
technikai feltételeit.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő követelm ényeket nem elé
gíti ki.

Tervező-szervező, ellenőrző munka 
KIVÁLÓ:

ha a kiképzési, javítási, anyagellátási fel
adatokat időben, az elöljárói intézkedés 
alapján megtervezték, az előírt ellenőrzése
ket végrehajtották, azok hatékonysága az 
alárendeltek tevékenységében kim utatható.

JÓ:
ha a kiképzési, javítási, anyagellátási fel
adatokat az elöljárói intézkedések alapján 
megszervezték, de a megszervezésben hiá
nyosságok voltak, az előírt ellenőrzéseket 
végrehajtották, de azok hatékonysága az 
alárendeltek tevékenységében nem m inden 
esetben m utatható ki.

MEGFELELŐ:
ha a kiképzési, javítási, anyagellátási fel
adatokat az elöljárói intézkedések alapján 
hiányosan tervezték-szervezték meg, az
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előírt ellenőrzéseket csak részben hajto tták  
végre, de az egység (magasabbegység) 
fegyverzet-technikai, megóvási állapot leg
alább megfelelő értékelést kapott.

Szakmai felkészültség

ha a levizsgáztatott állom ány 

kiváló jó megfelelő

KIVÁLÓ 50% 40% 10%
JÓ ha legalább 50% 40%
MEGFELELŐ legalább 70%

értékelést kapott

N yilvántartás
Ellenőrzési szem pontok:
a) a m indenkor érvényes utasítások, szabályzatok 

szerint elkészített — az ellenőrzött szervezetre vonat
kozó — főnyilvántartás megléte, vezetésének helyes
sége;

b) az ellenőrzött szervezet főnyilvántartási adatai
nak egyezése az alárendelt alegységek (egységek) 
nyilvántartási adataival;

c) a főnyilvántartás-változás okm ányainak megléte;
d) az egység rak tárában  tárolt anyagok nyilván

tartásának megléte, naprakész vezetése, a rak tári nyil
vántartás adatainak a főnyilvántartás adataival tö r
ténő egyezése;

e) az anyagmozgatási okmányok kezelésére, nyil
vántartására vonatkozó szabályok betartása;
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f) az anyagmozgatási okmányok adatai a vonatkozó 
anyagnyilvántartás adataival történő egyezése;

g) az anyagmozgatási okmányok az érvényben levő 
utasítások, előírásainak megfelelő időbeni átvezetése;

h) a raktári készletváltozásoknak, a rak tári nyil
vántartáson és a főnyilvántartáson történő átvezetési 
szabályainak betartása;

i) a fegyverzeti hitelkeretből vásárolt anyagok el
számolásának és nyilvántartásba-vétel szabályainak 
betartása.

Értékelés
KIVÁLÓ:

ha az összes fegyverzeti anyagnál m inden 
szempont érvényesül m aradéktalanul.

JÖ:
ha a fegyverzeti kiképzési és általános esz
közöknél, valam int a fenntartási anyagok 
nyilvántartásában eltérés m utatkozik, de 
az okmányok alapján rendezhető az ellen
őrzés ideje alatt.

MEGFELELŐ:
ha egy, vagy több szempont ellenőrzésénél 
a fegyverzeti eszközök nyilvántartásában 
eltérés m utatkozik, de az okmányok alap
ján az ellenőrzés ideje alatt rendeződött.

NEM MEGFELELŐ:
ha a feltárt hiányosságok a meglevő hiteles 
okmányok alapján nem rendezhetők.

Gazdálkodás
Ellenőrzés szempontjai:
a) az éves fegyverzeti csapat és kabinet hitelke-
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ret előírásainak megfelelő időarányos felhasználása;
b) beszerzések bonyolításának és ártevékenységé

nek vizsgálata;
c) az anyagigénylés és a rak tári készlet közötti össz

hang, soronkívüli igények elbírálása;
d) a javítóanyag-felhasználás és elszámolás vizsgá

lata a bizonylatok alapján;
e) a meghibásodott, de javítható anyagok felú jítá

sára te tt intézkedések vizsgálata;
f) a kiképzési lőszer felhasználásának vizsgálata;
g) káreljárások vizsgálata;
h) feleslegessé vált fegyverzeti anyagok hasznosí

tásának vizsgálata.

Értékelés
MEGFELELŐ:

ha az „összes” alpontok közül három, vagy 
annál kevesebb kapott nem megfelelő érté
kelést.

NEM MEGFELELŐ:
ha az „a” alpont: a parancsnok által nem 
engedélyezett jogtalan felhasználás esetén; 
a ,,b” alpont: ha a beszerzések bonyolítá
sára és az ártevékenységre vonatkozó u ta
sításokat nem tartják  be; 
a „c” alpont: ha az anyagigénylés összeállí
tásánál a rak tári készletet, a várható fel- 
használást nem veszik figyelembe és a nor
m án felüli igényeket nem  tudják  indokol
ni;
a „d” alpont: ha a bizonylatokról az anyag 
felhasználásának helye, mennyisége, nem 
követhető;
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az „e”alpont: ha a szervezet javítóm űhe
lyében felújítható anyagok felújítását nem 
végzik e l;
az „f” alpont: ha a szervezet túllépte a ki
képzési lőszer felhasználási norm át; 
a „g” alpont: ha a káreljárásokat az ellen
őrzés szerinti időben nem folytatják le; 
a „h” alpont: ha a feleslegessé vált anya
gok hasznosítására vonatkozó utasítást nem 
tartják  be.

Fegyverzet technikai biztosítás (javítóműhely te
vékenysége)

Ellenőrzés szempontjai:
a) a fegyverzeti eszközök minőségi és időbeni javí

tása, beszabályozása, időszakos ellenőrzése;
b) a rendszeresített javító ellenőrző-mérő és segéd

eszközök megléte, állapota;
c) a javítási terv  megléte, időarányos végrehajtása;
d) a javítási m unkák és felhasznált anyagok pontos 

kim utatása;
e) a m unkahelyek szervezettsége, m űhelyrend.

Értékelés
KIVÁLÓ:

ha az összes felsorolt szempontokat teljes 
m értékben betartották.

JÓ:
ha két szempontot csak részben tarto ttak  
be, de ez az „a” pont nem lehet.
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MEGFELELŐ:
ha három  szempont csak részben került 
végrehajtásra, de ez az „a” pont nem lehet.

NEM MEGFELELŐ:
ha a megfelelő értékelést nem érte el, és az 
egység fegyverzet technikai állapota az 
egységnél végzett javításra visszavezethető 
okok m iatt nem megfelelő.
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HARCÁSZATI GYAKORLATON VÉGZETT 
TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

A fegyverzeti szolgálat tevékenységének értékelési 
mutatói:

a) a parancsnok elhatározásához szükséges adatok 
(számvetések) időben és megalapozottan történő biz
tosítása;

b) a fegyverzeti szolgálat vezetése;
c) az összeköttetés folyamatos fenntartása a szak

mai alárendeltekkel;
d) információk gyűjtése, feldolgozása, tájékozott

ság az általános és fegyverzeti szolgálat helyzetéről;
e) folyamatos együttműködés és kölcsönös tájékoz

tatás biztosítása a hadm űveleti törzzsel és az együtt
működő fegyvernem és szolgálati ágak törzsével;

f) a kidolgozott okmányok tartalm i helyessége, idő
ben való elkészítése, kulturáltsága.

Fegyverzeti javítóműhely értékelési mutatói (önálló 
szervezésben):

a) a magasabb harckészültségi terv  naprakészsége, 
begyakorlás foka;

b) a tartalékos állomány képzettségi foka;
c) a parancsnok vezető, irányító szervező készsége, 

munkaokmányok megléte, helyes vezetése;
d) a javítóm űhely telepítési (lebontási) rendje, 

munkakészség elérésének ideje;
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e) a telepítési pont őrzés-védelmének megszervezé
se;

f) a kapott javítási feladatok időbeni, minőségi vég
rehajtása;

g) biztonsági rendszabályok betartása;
h) elöljáró fegyverzeti szolgálat főnökkel és az alá

rendeltekkel a folyamatos összeköttetés fenntartásá
nak rendje.

Értékelés
KIVÁLÓ:

ha az „a, b, c, d, f” m utató értékelése ki
váló, a többi legalább jó.

JÖ:
ha az „a, b, c, d, f” m utató értékelése leg
alább jó, a többi legalább megfelelő.

MEGFELELŐ:
ha nem több m int egy m utató nem megfe
lelő, de ez nem lehet az „a, b, c, d és f” 
pont.
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