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BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 24/3/1964.

A MAGYA R NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

3. számú 
UTASÍTÁSA

Tárgy: "Vegyivédelmi anyagi szakszolgálati u tasítás”  
hatálybaléptetése.

A Belügyminisztérium testületeire és szerveire vonatkozó 
speciális vegyivédelmi, légoltalmi (továbbiakban: vegyivé
delmi) anyagi szakszolgálat ellátására a  "Vegyivédelmi anyagi 
szakszolgálati u tasítás”-t jóváhagyom és kiadását elrendelem.

A szakszolgálati utasítás (továbbiakban: szakutasítás) magá
ban foglalja a  vegyivédelmi anyagi szakszolgálat ellátásával, 
a speciális anyagok és felszerelések gazdálkodásával kapcso
latos általános előírásokat:

— a vegyivédelmi anyagi szakszolgálat rendeltetését,
— illetve ilyen feladatok ellátásával megbízottak felada

tát, továbbá a szervek (testületek) jogait és kötelessé
geit;

— a vegyivédelmi anyagi szakszolgálat ellátási és gazdál
kodási hatáskörébe tartozó anyagok és felszerelések 
csoportosítását, rendeltetését, a készletek kialakításá
nak, használatának és felhasználásának szabályait;

— az ellátás és gazdálkodás megszervezésének, az anya
gok és felszerelések állandó hadihasználható állapotban 
tartásának, szakszerű tárolásának, karbantartásának és 
javításának, ellenőrzésének általános előírásait;

— a szakanyagok mozgatásával (átadás-átvétel, szállítás)
kapcsolatos teendőket.

3



ÁBTL-4.2.-10-24/3/1964/5

A szakutasítás:

— csak a mindenkor érvényben lévő " Részletes cikkjegv
zék”-ben szereplő rendszeresített felszerelésekkel kap
csolatos feladatokat szabályozza;

— nem tér ki a felszerelések és anyagok részletes tárolási 
és karbantartási, javítási, valamint vegyi-, technikai 
(műszaki) ism ertetésére, ezeket külön szabályzatok (se
gédletek) tartalm azzák, melyek külön kerülnek kiadásra;

— hatálya k iterjed  a BM valamennyi testületére és szer
vére, melyek vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket 
kezelnek, felhasználnak.

A szakutasításban foglaltak elsajátítására és végrehajtására 
elrendelem, hogy: 

— a  központi szervek, testületek, számadótestek, valamint 
alegységek parancsnokai (vezetői) a rájuk  vonatkozó 
részt teljes egészében ismerjék meg. Az utasítás többi 
részét tájékozódás végett tanulmányozzák, a rendelke
zések végrehajtását ellenőrizzék;

— a vegyivédelmi anyagi szakszolgálat vezetői és beosz
tottai, az u tasítást teljes egészében sajátítsák el;

— előírásait a  BM Akadémián, iskolákon (tanfolyamokon) 
kiképzések és továbbképzések keretében -  ezek je lle
gétől függően-  a szükséges m értékig oktatni kell.

A szakutasítás 1964. évi február hó 1-től lép életbe, ezzel 
egyidejűleg a 7. sz. mellékletben felsorolt utasítások, intézke
dések hatályukat vesztik.

A szakutasítás kiadására és gyakorlati alkalmazására a BM 
Anyagi é s  Technikai Főosztály Vezetője 1964. év február hő 
29-ig saját hatáskörében intézkedjék.

Földes László s. k.,
a  belügym iniszter I. helyettese
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ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RÉSZ

A  vegyivédelmi anyagok és felszerelések rendeltetése

1. A vegyivédelmi-légoltalmi (továbbiakban: gyűjtőnéven 
vegyivédelmi) anyagok és felszerelések a BM testületek 
és szervek személyi állományának védelmét szolgálják, 
valam int a felderítési és mentesítési feladatok végrehaj
tását teszik lehetővé. 

 

2. Rendeltetésüktől függően lehetnek: 
— személyi;

 — egység, illetve;
— objektum.

Fentieken belül:
— radiológiai;
— biológiai és
— vegyi 

RBV

felszerelések és anyagok, melyek körét az érvényben 
lévő normák és részletes cikkjegyzékek határozzák 
meg.

3. A BM testületem éi és szerveinél csak a minisztérium ille
tékes felsőfokú szerve által rendszeresített (engedélyezett) 
vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket szabad hasz
nálni.
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4. Az anyagok és felszerelések m eglétéért, használatáért, 
használhatóságáért, kezelésének, karbantartásának, táro
lásának, nyilvántartásának előírásszerű végrehajtásáért, 
ellenőrzéséért, ezek elmulasztásáért és az ebből eredő kö
vetkezményekért a használó, felhasználó, kezelő személye
ket és a parancsnokokat terheli a felelősség.

5. A személyek részére kiadott vegyivédelmi anyagokat és 
felszereléseket haza vinni, lakáson tárolni csak külön enge
dély (parancs) alapján lehet.
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I. FEJEZET

VEGYIVÉDELMI ANYAGI SZOLGALAT 
RENDELTETÉSE,

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATA

6. A vegyivédelmi anyagi szolgálat rendeltetése, 
feladatköre

 
A szolgálat rendeltetése, hogy a vegyivédelmi feladatok ellá
tásához, a BM személyi állományának védelméhez, valamint 
a speciális szakszolgálat részére a szükséges anyagokat és 
felszereléseket a normákban és kellálladékokban előírt men
nyiségben biztosítsa.

Feladatkörébe tartoznak:

a) A szolgálat ellátásához szükséges felszerelések felmérése, 
 tervezése, beszerzése, a költségfedezet biztosítása.

b) A szükséges és jogos igények kielégítése, a szervek ellá
tása.

c) A vegyivédelmi anyagok és felszerelések meglétének, ren
deltetésszerű felhasználásának és használatának ellenőr
zése.

d) A gazdálkodás fogalmába tartozó további összes feladatok
-  szakszerű tárolás, karbantartás, nyilvántartás, leltáro
zás, átcsoportosítás, használhatósági fokozatok megállapí
tása, időszakos bevizsgálás, javítás, elszámolás, szállítás, 
stb. -  szabályozása, irányítása és végrehajtása.
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7. A vegyivédelmi anyagi szolgálat szervezeti felépítése

a) Felsőfokon a minisztérium anyagi szerve.

b) Középfokon a testületi országos parancsnokságok.

c) Alsófokon (végrehajtó) a minisztériumhoz és a testületek
hez tartozó önálló és u talt számadótestek és ezek alegy
ségei.

8. A vegyivédelmi anyagi szolgálat szerveinek feladatai

a) A felsőfokú szerv:

— gondoskodik a BM valamennyi szervének működésé
hez, védelméhez szükséges vegyivédelmi anyagokkal 
és felszerelésekkel történő ellátásáról:

— közreműködik az ellátás alapjául szolgáló és hatáskö
rébe utalt anyagokra vonatkozó normák kidolgozásá
ban, ezek figyelembe vételével jóváhagyja, illetve 
szükség szerint módosítja a vegyivédelmi anyagok és 
felszerelések kellálladékát;

— megtervezi, beszerzi és elosztja a testületek és szervek 
részére szükséges vegyivédelmi anyagokat és felszere
léseket, a központi laboratóriumon keresztül végzi a 
a műszaki bevizsgálást;

— gondoskodik a  normákban m eghatározott tartalékok 
kialakításáról és tárolásáról;

— szabályozza a vegyivédelmi anyaggazdálkodást és a 
BM sajátosságait, valam int a szükséges vegyivédelmi 
szempontokat figyelembe véve az ellátás ütemét és 
rendszerét;

— figyelemmel kíséri a vegyivédelmi anyagok és felsze
relések korszerűsítését, javaslatot tesz az új típusok 
rendszeresítésére, az elavult típusok használatból tö r
ténő kivonására;

— véleményezi anyagi szempontból a  speciális vegyivé
delmi szervezetek kialakítására vonatkozó előterjeszté
seket, javaslatokat;
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— felülbírálja, értékeli a testületek és szervek által fel
terjesztett javaslatokat, adatszolgáltatási és beszámoló
jelentéseket;

— szabályozza a vegyivédelmi anyagok és felszerelések 
javítását, időszakos bevizsgálását és selejtezését, gon
doskodik azok nagyjavításáról

— szervezi és irányítja  a vegyivédelmi anyagi szolgálatba 
beosztottak szakmai továbbképzését;

— ellenőrzi a vegyivédelmi anyagi szolgálat működését,
 a speciális anyagok és felszerelések rendeltetésszerű

felhasználását és használatát.

b) Középfokú szervek:

— a hatályban lévő szolgálati és szakutasításokban elő
írtak szerint szervezik és irányítják az alárendeltsé
gükbe tartozó számadótestek (egységek) vegyivédelmi 
anyagi szolgálatát;  

— az állománytáblázátok és normák alapján javaslatot 
dolgoznak ki a testületek vegyivédelmi szakfelszerelé
sének kellálladékára és azok időközi módosítására;

— jóváhagyott kellálladékoknak megfelelően tervezik és 
igénylik a működéshez és feltöltéshez szükséges anya
gokat és felszereléseket;

— a  kellálladékokat és ellátási terveket jóváhagyás után 
lebontják számadótesteikre és felhasználás végett 
azoknak megküldik;

— a testületek rendelkezésére bocsátott anyagokat és fel
szereléseket a szolgálati feladatok szem előtt ta rtásá

val gondosan elosztják, szükség esetén saját számadó
testeik között -  az érvényben lévő utasítások figye
lembe vételével -  átcsoportosítják, gondoskodnak a 
hatáskörükbe utalt anyagok selejtezéséről;

— ellenőrzik a rendelkezésre álló vegyivédelmi anyagok 
és felszerelések rendeltetésszerű használatát, felhasz
nálását, tárolását, karbantartását, javítását, nyilvántar
tását, selejtezését;
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— értékelik, elemzik a számadótesteik által készített adat
szolgáltató és egyéb jelentéseket, ezek alapján megte
szik a felsőfokú szervekhez jelentéseiket és egyben 
intézkednek számadótesteik felé a hatáskörükbe ta r
tozó ügyekben;

— a  vegyivédelmi anyagokban és felszerelésekben kelet
kezett káreseteknél végzik a kártérítési szabályzatban 
részükre előírt feladatokat.

c) Számadótestek:

— az érvényben lévő parancsok, normák és állomány táb
lázatok alapján kidolgozzák a  számadótest egészére -  
alegységekre is -  a kellálladék javaslatot és felter
jesztik az elöljáró szervhez (testületi számadótestek a 
a testületi országos parancsnoksághoz, minisztérium 
közvetlen számadótestei a felsőfokú szervhez);

— a jóváhagyott kellálladékok alapján elkészítik a köz
ponti é s helyi beszerzésű anyagokra és felszerelésekre 
az elemi tervjavaslatokat (anyagban, illetve Ft-ban) és 
felterjesztik azokat elöljáró -  az előző bekezdésben 
feltüntetett -  szerveikhez;

— az ellátási rendszernek megfelelően gondoskodnak a 
vegyivédelmi anyagok és felszerelések felvételezéséről, 
beszerzéséről, az alegységek és személyek közötti 
helyes elosztásról, a  tartalékok kialakításáról;

— gondoskodnak a számadótest és alegységek rendelkezé
sére bocsátott vegyivédelmi anyagok és felszerelések 
előírásszerű felhasználásáról, tárolásáról, kezeléséről, 
karbantartásáról, javításáról, a nyilvántartások pontos 
felfektetéséről és helyes vezetéséről;

— a rendelkezésre bocsátott eszközökkel -  a szabályok
ban előírtak szerint -  végzik a szakfelszerelések idő
szakos bevizsgálását, hadi-használhatósági fokozatok 
szerinti osztályozását;

— ellenőrzik az egységeknek (alegységeknek), és szemé
lyeknek kiadott vegyivédelmi anyagok és felszerelések
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meglétét, technikai állapotát, rendeltetésszerű haszná
latát, felhasználását, az időszakos karbantartások vég
rehajtását;

— készítik és az illetékes elöljáró szervhez felterjesztik 
a vegyivédelmi anyagi szolgálat számára előírt adat
szolgáltató és egyéb jelentéseket;

— gondoskodnak a  központilag javításra, bevizsgálásra 
kerülő és selejtezhető anyagok és felszerelések beszál
lításáról, illetve a helyi javítások és selejtezések meg
szervezéséről és végrehajtásáról;

— a számadótestnél előforduló vegyivédelmi károk eseté
ben a kártérítési szabályzat vonatkozó pontjai szerint 
járnak el. 

d) Alegységek:

— felelősek a kezelésükre használatukra, felhasználás
ukra kiadott anyagok és felszerelések meglétéért, 

rendeltetésszerű használatáért és felhasználásáért, el
számolásáért, szakszerű tárolásáért és karbantartá
sáért;

 — szabályosan vezetik a  részükre előírt nyilvántartáso
kat, gondoskodnak a nem hadihasználható állapotban 
lévő felszerelések javíttatásáról, vagy cseréjéről;

— végzik mindazon feladatokat, melyeket -  vegyi
védelmi anyagi vonatkozásban -  a különböző felsőbb 
utasítások (szabályzatok), illetve a számadótest 
parancsnoka részükre előír.

9. Személyi felelősségek és kötelmek

a) A számadótest parancsnoka:

— felelős az alárendeltségébe tartozó egységek (szervek) 
alegységek vegyivédelmi felkészültségéért, a rendelke
zésére bocsátott anyagok és felszerelések rendeltetés 
szerű tárolásához szükséges raktárhelyiségek biztosí
tásáért és azok őriztetéséért, a vegyivédelmi anyagi 
szolgálat működéséhez szükséges előfeltételek megte
rem téséért, e szolgálatra érvényes utasítások, rendele
tek, szabályok betartásáért és betartatásáért;

15
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— mindenkor ismerje a számadótest egységei, objektumai 
és személyi állománya védelméhez, a vegyivédelmi fel
adatok végzéséhez szükséges anyagokból és felszerelé
sekből, az ellátottság helyzetét;

— köteles ellenőrizni a  vegyivédelmi anyagi szolgálat 
működését, a gazdálkodást, valamint az alegység-pa
rancsnokok (vezetők) ellenőrzési és rovancsolási kötel
meinek végrehajtását, a  G- 1. utasítás XVIII. fejezet 
8 - 9. pontjaiban előírtak szerint;

— anyagszemlét ta rt az alárendelt szerveinél, a G - 1. 
utasítás XVIII. fejezet 6 /C . pontja szerint, mely alka
lommal megszemléli a számadótest, illetve alárendelt 
szervei részére rendelkezésre bocsátott vegyivédelmi 
személyi és egységeflszerelések állapotát (hadi-használ
hatóságát), rendeltetésszerű használatát, tárolását és 
karbantartását;

— végrehajtja a G- 1. utasítás XIV. fejezet 2 /B /a . pont
jában számára előírt rovancsolást;

— a vegyivédelmi anyagi szolgálatot a szükségnek megfe
lelően, de legalább negyedévenként egyszer számol
tassa be működéséről, az ellátottság helyzetéről és a 
felm erült hiányosságok megszüntetésére intézkedjék;

— a vegyivédelmi anyagi szolgálatot ellátó beosztottak 
részére biztosítsa a szolgálati feladatok ellátásához 
szükséges feltételeket;

— gyakorolja a  kártérítési szabályzatban részére előírt 
jogokat.

b) Számadótest anyagi vezetője:

— a szabályoknak, utasításoknak megfelelően megszer
vezi és irányítja  a vegyivédelmi anyagi szolgálat mun
káját, az anyagok és felszerelések átvételének, leadá
sának (átadásának), tárolásának, időszakos bevizsgálá
sán ak , karbantartásának rendjét, a  javítást, nyilván
tartást, elszámolást, selejtezést és meghatározza be
osztottjai feladatkörét;
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— a szakszerű vegyivédelem biztosítása és fenntartása 
érdekében kötelessége érvényt szerezni annak -  a 
számadótest parancsnoka útján -  hogy a vegyivédelmi 
anyagok és felszerelések, rendeltetésszerű használata, 
időszakos bevizsgálása és karbantartása terén minden 
alparancsnok teljesítse ellenőrzési kötelmeit;

— a számadótest rendelkezésére bocsátott anyagok és 
felszerelések mértékéig, -  a parancsnokok m ellett -  
személyében is felelős az RBV védelem szükség sze
rinti kialakításáért, a teljes felkészültséghez, a kell
álladék szerint még hiányzó felszerelések beszerzésé
hez szükséges intézkedés m egtételéért és azért, hogy a 
meglévő készletből az alegységeket időben ellássák 
anyagokkal és felszerelésekkel;

— közvetlen elöljáróját (parancsnokát) rendszeresen tá jé
koztatja a számadótest (egység, szerv) vegyivédelmi 
anyagi ellátottságának helyzetéről, a felszerelések 
hadihasználhatósági állapotáról, a szakszerű táro lás/
karbantartás és javítás menetéről. 

Szükség esetén a felmerülő problémák megszüntetése 
érdekében tegyen javaslatot parancsnokához a meg-

 felelő utasítások, parancsok kiadására;

— köteles végrehajtani a G- 1. utasítás II., XIV. és 
XVIII. fejezeteiben részére előírt feladatokat, leltáro
zási rovancsolási és ellenőrzési kötelmeket; 

— felelős az elöljáró szervekhez felterjesztésre kerülő 
adatszolgáltatások, jelentések, tervek, igénylések reali
tásáért, valódiságáért, a nyilvántartások, elszámolások 
szabályszerűségéért;

— felelős beosztottjai szakmai és politikai neveléséért, 
illetve az ilyenértelmű képzésben a megfelelő szint 
elérésének biztosításáért.

c) Vegyivédelmi anyagi előadó:

— kötelessége megismerni és a feladata végzéséhez szük
séges m értékig elsajátítani a vegyivédelmi anyagi 
szolgálatra érvényes utasításokat, parancsokat, 
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szabályzatokat, a kezelésére bízott anyagok és felszerelé
sek re n d e lte té sé t, azok kezelésének, tárolásának, kar
bantartásának, javításának és selejtezésének módját;

— továbbá a vegyivédelmi any agi szolgálattól megköve
te lt mindennemű gyakorlati és adminisztrációs felada
tot, melynek kifogástalan végzéséért felelős;

— ismerje a számadótest (egység, szerv) vegyivédelmi 
anyagának és felszerelésének kellálladék szerinti teljes 
szükségletét, a meglévő készletet, annak hadihasznál
hatósági állapotát;

— feladata a  tervjavaslat, illetve időszakos igénylés ös
szeállítása, a vételezések, anyagleadások intézése al
egységek, személyek részére az anyagok és felszerelé
sek elosztása, gondoskodni a helyes tárolásról, idősza
kos bevizsgálásról, karbantartásról és a nyilvántartás
ról;

— az utasítások szerint szervezze meg a vegyivédelmi fel
szerelések helyi javítását és selejtezését, a helyileg 
nem javítható, illetve selejtezhető, vagy felesleges 
anyagok és felszerelések BM központi tárintézetébe 
történő beszállításáról gondoskodjék;

— nyújtson segítséget a személyi állománynak a vegyivé
delmi anyagok és felszerelések rendeltetésszerű hasz
nálatának és karbantartásának megismeréséhez;

— gondoskodjék az alegységek, személyek használatára, 
kezelésére kiadott, valam int a központi készletben lévő 
anyagok és felszerelések karbantartó, kiegészítő és ja
vító anyagainak központi, vagy helyi beszerzéséről, 
ezek norma szerinti elosztásáról;

— a mérgező, vagy egészségre ártalm as vegyi anyagokat, 
vegyszereket, stb. olyan helyen köteles tárolni, vagy 
tároltatni, ahol azokhoz illetéktelenek nem férhetnek.
Az ilyen anyagok mérgező vagy ártalm as hatására a 
figyelmet fel kell hívni, a tárolási helyen a szükséges 
figyelmeztető felírást látható helyen el kell helyezni;

— végrehajtja  a leltározás, rovancsolás és ellenőrzés 
címén részére előírt feladatokat, a G- 1. utasítás XIV.
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fejezet 2 /B . és a XVIII. fejezet 9. pontjaiban előírtak 
szerint;

— időben állítsa össze az adatszolgáltató és egyéb jelen
téseket, melyek valódiságáért mindenkor felelős;

— gondoskodjék arról, hogy a veszendőbe ment, vagy 
megrongálódott anyagok és felszerelések káreseteinek 
kivizsgálása, lefolytatása időben m egtörténjék;

— rendszeresen tájékoztassa elöljáróit az észlelt, vagy 
konkrétan felm erült problémákról.

d) Vegyivédelmi műmester:

— az engedélyezett javítások mérvének megfelelően köte
les megismerni a javítási utasításokban foglaltakat;

— felelős a  javításra leadott felszerelések m eglétéért, a 
javítási utasításokban (szabályzatokban) m eghatározot
taknak megfelelően a javítás minőségi elvégzéséért, a  
rendelkezésére bocsátott javító és karbantartó anyagok 
és felszerelések rendeltetésszerű felhasználásáért, el
számolásáért;

— kötelessége végrehajtani az időszakos bevizsgálási, a 
hadihasználhatósági fokozatok szerinti osztályozási fel
adatokat, részt kell vennie, illetve ellenőriznie kell a 
szakszerű tárolási és karbantartási munkákat;

— az időszakos bevizsgálások és osztályozási feladatok 
végrehajtásánál a bevizsgált és osztályozott anyagokról 
és felszerelésekről köteles az utasítás 2. számú mellék
lete szerinti kim utatást felfektetni és a  munka befeje
zése után azt a vegyivédelmi anyagi előadónak leadni.

Ugyancsak köteles a javításokról és a javító anyagok 
felhasználásáról, elszámolásáról a G - 2. utasítás VI. 
fejezetében részére előírt nyilvántartásokat naprakész 
állapotban vezetni;

— a műmester egyéb feladatait közvetlen elöljárója hatá
rozza meg.

2* 19
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e) Vegyivédelmi anyagkezelő, raktárvezető:

— anyagilag és erkölcsileg felelős a  kezelésére, megőrzé
sére bízott anyagok és felszerelések m eglétéért, elő
írásszerű tárolásáért, karbantartásáért, az anyagmoz
gatás (kiadás-bevétel) szabályszerű lebonyolításáért, a 
hozzátartozó tároló helyiség (helyiségek) rendjéért,
tisztaságáért;

— ismerje a kezelésre, tárolására bízott anyagokat és fel
szereléseket, mennyiségi, fajtánkénti, illetve minőségi 
állapotuk szempontjából, ismernie kell azok tárolására, 
karbantartására, használhatósági fokozatok szerinti 
osztályozására és elszámolására a különböző szabályza
tokban, utasításokban előírtakat;

— az anyagok és felszerelések kiadását, bevételét csak az 
érvényben lévő G- 2. utasítás alapján eszközölheti;

 — vezesse a részére előírt nyilvántartásokat és állandóan 
ellenőrizze, hogy a kezelésére, tárolására bízott tényle
ges mennyiség egyezzék a nyilvántartás szerinti kész
let adataival;

— gondoskodjék a javításra, selejtezésre váró felszerelé
sek elkülönítéséről, azokat javításra, selejtezésre, vagy 
leadásra készítse elő;

— a tárolási szabályoknak megfelelően kísérje figyelem
mel a tárolóhelyiség hőingadozását, páratartalm át és 
szükség esetén szellőztetés, fűtés, stb. útján gondos
kodjék a szabályokban előírtak betartásáról, továbbá a 
vagyon és tűzbiztonság biztosításáról, szükség esetén e 
feltételek m egterem tését közvetlen elöljárójától írás
ban is kérje.

f) Vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket nyilvántartó
személy:

— köteles végezni mindazon feladatokat, melyeket a 
G- 1. utasítás II. fejezet 2 /g . pontja előír, nyilvántar
tás szempontjából azokat, melyeket a G - 2. anyagnyil
vántartási utasítás részére m eg h a tá ro z .

\
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g) A legységparancsnok:

— köteles ismerni az alegység kezelésére, használatára 
kiadott személyi és egységfelszerelések rendeltetését, 
kezelését, használatát és azok karbantartásának, táro
lásának módját;

— felelős az alegység rendelkezésére bocsátott anyagok 
és felszerelések meglétéért, állapotáért, nyilvántartá
sáért, rendeltetésszerű használatáért és felhasználásá
ért, kezeléséért, karbantartásáért:

— a fentiek szabályszerű beartása és végrehajtása érde
kében állandóan oktassa, nevelje beosztottjait és az 
előírtak végrehajtását rendszeresen ellenőrizze;

— negyedévenként tartson általános vegyivédelmi anyagi 
és felszerelési szemlét, a szemle eredményéről és te tt 
intézkedéséről, javaslatairól tegyen jelentést elöljáró
jának;

— azon beosztottjait, akik a kezelésükre, használatukra 
bízott anyagok és felszerelések előírásos karbantar tá
sát, tárolását elhanyagolják, az anyagokat, felszerelése
ket m egrongálják, vagy elvesztik, vonja felelősségre, 
káreseteknél készítsen jegyzőkönyvet és azt terjessze 
fel közvetlen elöljárójának;

— intézkedjék a meghibásodott, nem hadihasználható 
anyagok és felszerelések cseréjére, vagy javíttatására, 
gondoskodjék az alegység készletében lévők megfelelő 
tárolásáról és őrzéséről.

h) A legység szolgálatvezető (őrsellátó):

— kellő időben igényelje az alegység részére szükséges 
vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket, azokat 
mennyiségileg és minőségileg okmányszerűen vegye át, 
szakszerűen táro lja és az előírt okmányolás szerint 
adja ki a használók részére;

— gondoskodjék az alegység készletében lévő és a szemé
lyek részére kiadott anyagok és felszerelések karban
tartásáról, illetve karbantartatásáról, a meghibásodott,
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vagy felesleges és selejt anyagok és felszerelések le
adásáról a számadótesthez;

— hajtsa végre a G- 1. utasítás XIV. fejezet 2/B . pont
jában részére előírt rovancsolásokat, illetve a XVIII. 
fejezet 9. pontjában előírt belső ellenőrzéseket;

— vezesse az alegység részére m eghatározott nyilvántar
tásokat, készítse az elöljáró szerv részére küldendő el
számolásokat és egyéb jelentéseket, kezdeményezze a 
káresetek kivizsgálását és működjék közre ezek gyors 
rendezésében.

i) Vegyivédelmi anyagot és felszerelést használó, felhasználó
személy:

— anyagilag és erkölcsileg felelős a szolgálat ellátásához 
részére kiadott felszerelések és anyagok m eglétéért, 
rendeltetésszerű használatáért, felhasználásáért, az u ta
sításokban (szabályzatokban) előírtaknak megfelelő 
karban tartásáért, gondozásáért;

— a kezelésére, használatára kiadott anyagok és felszere
lések rendeltetését, használati, kezelési, karbantartási 
előírásokat tartalm azó szabályok és utasítások vonat
kozó részét köteles megismerni és azokat betartani;

— a meghibásodott, javítást igénylő, valamint a veszen
dőbe ment felszerelésekről a bekövetkezett ténykörül
ményekről kötelessége 24 órán belül közvetlen elöljá
rójához jelentést tenni és kérni a szükséges intézke
dést a javíttatás, a csere, vagy utánpótlás érdekében.

A számadótest (egység) alegység, vagy személyek részére ki
adott vegyivédelmi célt szolgáló anyagokat és felszereléseket 
az illetékes elöljáró szerv vagy parancsnok engedélye nélkül 
más BM szervnek vagy személynek átadni, azzal elcserélni 
szigorúan tilos!
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 II. FEJEZET

VEGYIVÉDELMI ANYAGOK ÉS FELSZERELÉSEK 
RENDELTETÉS SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA 

ÉS HADIHASZNÁLHATÓSÁGI 
FOKOZAT SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA

A vegyivédelmi anyagi szolgálat gazdálkodási körébe tartozó 
anyagfőcsoportok, csoportok:  

— egyéni védőeszközök és felszerelések.

— Felderítő eszközök.

— Mentesítő eszközök.

— Javító, karbantartó felszerelések, illetve javító és kar
bantartó anyagok.

— Vegyszerek, mentesítő anyagok.

— Kiképzési anyagok és felszerelések.

— Telepek, akkumulátorok.

— Egyéb vegyivédelmi anyagok.

— Más gazdálkodó szakosztály anyagai, melyek vegyivé
delmi célokra is felhasználhatók.

A vegyivédelmi anyagok cikkenkénti felsorolását, beszerzé
sükre, nyilvántartási jellegükre, a selejtezések hovatarto
zására vonatkozó előírásokat a " Részletes cikkjegyzék” ta r
talmazza.
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10. Egyéni védőeszközök és védőfelszerelések

Rendeltetésük: személyek védelme az RBV harcanyagok hatá
sai ellen.

a) Légzőszervek védőeszközei:

— Gázálarc.

Rendeltetése:
Az arc, fe j védelmét, a -légmentesen zá
ró sisak és a szűrőbetéten át szívott -  
gáztól, gőztől, füsttől, porszerű anyagtól
-  m egtisztított levegővel együttesen 
teszi lehetővé.

Fő részei:
Gumisisak (álarc test), 
összekötő tömlő, 
szűrőbetét (szelence), 
hordtáska,
páram entesítő lemez.

A gázálarc személy részére történő kiválasztásánál le 
kell mérni: a fej kerületét (fejkendő kötésének m egfe
lelően) az állon, arcon és a fej legmagasabb pontján 
átmenő vonalon, a fülnyílások távolságát a homlokon 
a szemöldökívek feletti vonalon.

A két mérés eredményét össze kell adni és az így nyert 
összegből megállapítható a szükséges gázálarc nagy
sága.

A gázálarc öt m éretben készül:
0-ás 93 cm-ig

1-es 93- 95 cm-ig
2-es 9 5 - 99 cm-ig
4-es 103 cm felett.
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— Szénmonoxid szűrőbetét (hopkalit).

Rendeltetése:
A szénmonoxiddal telített, szennyezett 
levegő megszűrése. Használata a gázál
archoz történő csatlakoztatás útján törté
nik.

— Oxigénes légzőkészülék.

Rendeltetése:
Viselőjének légzését a szabad levegőtér
től függetlenül biztosítja.  Olyan szen
nyeződésekkel szem ben i s  védelmet nyújt 
amelyeket a  gázálarc szűrőbetétje nem 
képes megkötni. Így lehetővé válik a ta r
tózkodás olyan helyen is, ahol a levegő 
oxigén tartalm a kevés, illetve nagy tö
ménységű mérgező anyag van. jelen.

Fő részei:
Álarc test, 
összekötő tömlő, 
készülék, 
oxigén palack, 
lúgos-szelence, 
hordláda.

b) Védőruházatok

Rendeltetésük:
A szennyezett, illetve fertőző területen a 
felderítési és mentési m unkákat végző 
személyek ruházatának, fedetlen bőrfelü
letének szennyeződéstől való megóvása.
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összfegyvernemi védőfelszerelés.

Fő részei:
Védőköpeny,
védőharisnya,
védőkesztyű.

Méretek:
Védőköpeny:

1-es 165 cm testmagasságig
2-es 165- 170 cm testm agasságig
3-as 170- 175 cm testm agasságig
4-es 175- 180 cm testm agasságig
5-ös 180 cm testm agasság felett;

védőharisnya:

1-es 3 8 - 40 lábbeli m éretig
2-es 4 1 - 43 lábbeli m éretig
3-as 43 lábbeli m éret felett;

védőkesztyű:
egy méretben, két ujjas változatban 
készül. 

Könnyű gázvédő ruha.

Fő részei:

Méretek:

Csuklyás ing,
harisnyával egybeszabott nadrág, 
gázvédő kesztyű.

1-es 165 cm testmagasságig
2-es 165- 172 cm testm agasságig
3-as 172 cm testm agasság felett.
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c) Személyi védőfelszerelések

— Személyi vegyivédelmi csomag (SZVCS).

Rendeltetése:
A vegyi harcanyagokkal szennyezett bőr
felület és ruházat részleges mentesítése, 
valamint orr, torok és mellkasi fájdal
mak enyhítése.

— Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS).  

Rendeltetése:  
A vegyi harcanyagokkal szennyezett 
egyéni lőfegyverek és kisebb technikai 
eszközök részleges vegyimentesítése.

F ő  részei:

f la k o n  I. (átlátszó üvegből készült, nike
plast zárócsavarral lezárva), 
f la k o n  II. (natúr-színű polietilén, nike
plast zárócsavarral lezárva), 
tamponok.

Idegmérgek hatásai ellen alkalmazható 
anyagot, injekciós tűvel egybeépítve ta r
tartalm aznak.
Az idegm érgek hatásai ellen közvetlen 
kerülnek felhasználásra.

Fő részei:
Műanyag tok (két részes),
nagy műanyag-ampulla,
kis műanyag-ampulla,
fiola ta rtó,
fiolák,
acéltüske,
tamponok.

Műanyag tok (két részes),

— Ö nampulla.
Rendeltetése:
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Fő részei:

Injekciós tűvel egybeépített műanyag-
am pulla,

műanyag zárósapka az átszúró-tűvel, 
műanyag tasak (csomagoló tasak).

— Sebkötöző csomag.

Rendeltetése:
Személyek kisebb sérülése esetén az 
elsősegélynyújtáshoz szükséges legfonto
sabb anyagok biztosítása.

11. Felderítő eszközök

A felderítő eszközök segítségévéi lehetséges a szennyezett te
rület felkutatása, az alkalm azott harc (szennyező) anyagok 
meghatározása, a szennyezett terület megjelölése, körül hatá
rolása, továbbá mintavétel a szennyezett területekről. A fel
derítő, eszközök rendeltetésük szerint az alábbiak alapján ta
gozódnak.

a) Radiológiai műszerek.

Rendeltetésük:

Biztosítják a sugárzó anyagok idejeko
rán való felismerését, mérését, ennek 
kapcsán a harckészültség megőrzését, a 
személyi állomány megvédését, a szüksé
ges intézkedések m egtételét.

Közös tulajdonságuk, hogy ionizáción 
alapuló észlelő résszel, a keletkezett 
ionok elektromos erősítésével és értéke
lésével jelzik, illetve mérik a sugárzást.

— Sugár-színtmérők.

(A sugárfelderítés alapvető eszközei).
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Rendeltetésük:
A gamma (béta-gamma) sugárzás szintjé
nek (dózis sebességének) mérése atom
rob an tási, körzet, vagy radioaktív felhő 
nyomán keletkezett sugárszennyezett te
rület felderítésekor és egyéb esetekben, 
amikor magas sugárszínt mérésére van 
szükség.

A műszerek a  sugárszíntet:
 m iliröntgen/óra,

röntgen/óra értékben mérik.

— Sugárszennyezettség mérő.

(A műszeres sugárellenőrzés eszköze).

Rendeltetése:
Jelzi és mennyiségileg meghatározza a 
különböző tárgyak, felszerelések, a talaj 
felületének, a személyek bőrének és ru
házatának, a víznek és egyéb folyadé
koknak, élelmiszereknek sugár szennye
zettségét.

A műszer gamma szennyezettség esetén: 
m iliröntgen/óra,

béta szennyezettség esetén:
bom lás/perc/cm 2 egységben adja a 
szennyezettség értékét.

— Sugáradag mérő készlet.

Rendeltetése:
A személyek által elszenvedett gamma 
sugáradag mérése, ezen keresztül a sze
mélyi állomány harcképességének ellen
őrzése.
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Típusai:

1. Nem önleolvasós sugáradag mérő.
A kapott sugáradag a töltőmérő szek
rény segítségével állapítható meg.

2. Önleolvasós sugáradag mérő.
A kapott sugáradag egy beépített na
gyító segítségével, közvetlenül olvas
ható le.

Fő részei:
Töltőmérő szekrény.
(A sugáradag mérők -  tollak - leolva
sását, töltését szolgálja.) 
sugára dag mérők.

b) Biológiai eszközök.

— Biológiai felderítő és mintavételi láda.

Rendeltetése:
Biológiai felderítés esetén a láda felsze
relésének felhasználásával m intákat le
het venni a terepről, tereptárgyakról, 
kutakból, víztárolókból, folyékony és szi
lárd élelmiszerekből, levegőből, melye
ket vizsgálat céljából a biológiai labora
tórium ba továbbítanak.

c) Vegyi eszközök.

Vegyi felderítő készülék.

Rendeltetése:
A levegőt, terepet, tereptárgyakat, ob
jektumokat, technikai eszközöket szen
nyező vegyi harcanyag kim utatása, mi
lyenségének m egállapítása és mintavétel 
a szennyezett területről, a vegyi labora
tórium számára.
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d) Meteorológiai eszközök.

— Meteorológiai táskák és egyéb felszerelések.

Rendeltetésük:
Tábori körülmények között az időjárási 
viszonyok (szélirány, szélsebesség, hő
mérséklet) jelzése és m egállapítása.

 12. Mentesítő eszközök

— Háti gázmentesítő (permetező).

Rendeltetése:
Harcanyagokkal szennyezett fegyverzet 
és egyéb technikai felszerelés (szükség 
esetén falfelület) mentesítése.

— Gépkocsi és löveg gázmentesítő. 

Rendeltetése:
Gépkocsi, vagy löveg, nehéz kézi fegy
ver (szükség esetén más technikai felsze
relés) mentesítése.

— Mentesítő anyag szórókeret gépkocsihoz.

Rendeltetése:
Szennyezett vízmentes felület m entesíté
sénél a  mentesítő anyag leszórása.

— Forrólevegős -  gőzös fertőtlenítő gépkocsi.

Rendeltetése:
Vegyi harcanyaggal szennyezett ruházat, 
védőruházat mentesítése, illetve fertőtle
nítése.

— Fürdető gépkocsi.

Rendeltetése:
Szennyezett személyek fürdetéssel tö r
ténő mentesítése.
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13. Javító karbantartó felszerelések, illetve javító és 
karbantartó  anyagok

— Gázálarc kis javító készlet.

Rendeltetése:
A gázálarcok kis javításához szükséges 
anyagok biztosítása.

—  Gázálarc javító és bevizsgáló készlet.

Rendeltetése:
A gázálarcok javítására és bevizsgálásá

ra, valamint más vegyivédelmi felszere
lés (védőruha, hordtáska, sisak) javításá
ra szolgál.

Fő részei:  
Bevizsgáló készüléket tartalm azó láda, 
javító anyagokat és tartalék alkatrésze
ket tartalm azó láda.

— Vegyi védelmi mester javító készlet.

A teljes készlet segítségével -  minden egyéb segédesz
köz nélkül -  a külön kiadott szabályzat szerint az alábbi 
mennyiségű meghibásodott vegyivédelmi felszerelésen le
het javítást végezni:

1300 készlet gázálarcon,
100 készlet védőruhán,

20 db vegyi felderítő készüléken,
20 db háti mentesítőn.

A készlet 2 db fából készült nagym éretű ládából áll, me
lyekbe a  javításokhoz szükséges készülékek, szerszámok, 
alkatrészek és anyagok, valamint a két ládából munkapad 
kialakításához szükséges lécek és a kiegészítő lap ta lál
hatók.

32



ÁBTL-4.2.-10-24/3/1964/34

— Javító és karbantartó  anyagok.

Felhasználásukkal az egyes vegyivédelmi felszerelések, 
eszközök, műszerek előírás szerin ti karbantartása, javí
tása végezhető el. 

14. Vegyszerek, mentesítő anyagok
v

Vegyivédelmi célokra felhasználható, a " Részletes cikkjegy
zék”-ben felsorolt vegyi anyagok.

15. Kiképzési anyagok és felszerelések
*

— Színes jelző füstgyertyák.

(Kék, zöld, sárga, piros, lila)
Vegyi támadás im itálását, jelzések adását szolgálják.

— Ingerlő füstgyertya. 

Mérgező füsttel tö rtén t vegyi támadás im itálására szolgál.

— K lórpikrin ampulla.

A mérgező harcanyag szagának, ingerhatásának oktatásá
ra szolgál.

— Brómaceton.

Célja azonos a klórpikrin ampulláéval.

— M ustárgáz utánzat.

A mustárgázzal történt támadás, szennyezés im itálására 
szolgál.
Összetétele: 100 liter víz, 1 kg mavepon, 3 kg szinápisz 
olaj.

— Páram entesítő szappan.
A gázálarc, valam int az oxigén légző-készülék szemüve

g e in e k  páram entesítésére szolgál.
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— Füstszűrő papírkorong, celluloid sapka, reagens csövek.

A vegyi felderítő készülék működésének bemutatásához, 
a készülék kezelésének gyakorlásához szükségesek.

— Szudánpor.

A vegyi felderítés gyakorlásához szükséges.

— Szaglószekrény.

A kémcsövekben lévő mérgező harcanyagokkal (utánza
tokkal) a főbb mérgező harcanyagok szagát lehet bemu
tatni.

— Radioaktív izotópok.

(Különböző erősségű radioaktív sugárforrások.)

Rendeltetésük kettős lehet:

1. Kiképzési célokra: a kiképzések során alkalmazott ra
diológiai műszerek működtetésének bem utatására, 
illetve szennyezett terep im itálására szolgálnak.

2. Műszerek bemérésére, hitelesítésére: a műszerek idő
szakonkénti bevizsgálása alkalmával, vagy javítások 
végrehajtása után.

Az izotópok különösen veszélyes anyagként kezelendők! 
Felhasználásuk kizárólag szakember felügyelete m ellett, 
az előírt biztonsági rendszabályok betartásával történhet.

— Sugárszennyező és mentesítő készlet.

Rendeltetése:
Sugárszennyezettség bemutatása, a men
tesítés oktatása és gyakorlása.

Fő részei: 
Sugárszennyező készlet, 
rendeltetése a kiképzésben alkalmazott 
rövid felezési idejű -  por és folyadék 
halmazállapotú -  sugárzó anyagok, 
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biztonságos szállítása, sugárszennyezés vég
rehajtása.

sugárm entesítő készlet, 
a rendszeresített mentesítő eszközöket és 
anyagokat kiegészítve lehetővé teszi, 
hogy a  m entesítést ne csak a háborús 
normákban előírt mértékben, hanem a 
békekiképzés követelményeinek megfe
lelően is végre lehessen hajtani.

— Számolókorongok, parancsnoki vonalzók.

A hadműveleti feladatok végrehajtásához szükséges kü
lönböző adatokat, sablonokat tartalm azzák. 

— Egyéb kiképzési anyagok.

A kiképzés szemléltetésére szolgálnak.

16. Telepek, akkumulátorok

— Száraztelepek.

— Akkumulátorok.

— G- 3. (KÁT- 2.) akkumulátor töltő.

17. Egyéb vegyivédelmi felszerelések

— Oxigén áttöltő készülék.

Az oxigénes légzőkészülék palackjának töltésére szolgál.

— Óvóhely szívó-szűrő berendezés.

Rendeltetése:
A szennyezett, illetve fertőzött levegő 
megtisztítása.
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— Hordozható vízszűrő berendezés.

Rendeltetése:
Tábori viszonyok között az alakulatok, 
egységek vízszükségletének biztosítása.

— III. sz. légoltalmi mentőláda.

Rendeltetése:
Az óvóhelyen vagy más körülmények kö
zött sérült személyek elsősegélybe való 
részesítésének biztosítása.

— Jelzőlámpa.

(Zseblámpa, viharlámpa) vegyifelderítés során a külön
böző vegyi harcanyaggal szennyezett területek megjelölé

sére, jelzésére szolgál. (Piros, sárga színű.)

— Szirénák.

— Kapcsolószekrények, riasztó központok.

— Elsötétítő textil és papíranyagok.

— Fénycsökkentő szerelvények, járművekhez és épületvilágí
tási eszközökhöz.

— Lógázálarc, kutyagázálarc.

18. Más gazdálkodó szakosztály anyagai, 
melyek vegyivédelmi célokra is felhasználhatók

— Műszaki:

áram fejlesztő aggregátor, 
csákány, stb.

— Elhelyezési:

kézi tűzoltó készülék 
homokos láda, stb.



ÁBTL-4.2.-10-24/3/1964/38

— Ruházati:

munkaruha, 
gumicsizma, stb,

— Egészségügyi:

egészségügyi táska, 
hordá gyak, stb.

— Élelmezés felszerelési:

ivóvíz tartály , 
kulacs, stb.

19. Vegyivédelmi anyagok és felszerelések
hadihasználhatósági fokozat szerinti osztályozása

 
Az ezzel kapcsolatos alapelveket és végrehajtási kötelmeket a 
G- 1. utasítás XIII. fejezet 2 /b . pontja szabályozza. A gya
korlati végrehajtáshoz az 1. számú melléklet tartalm azza a 
használhatósági fokozatokat, mely szerint kell az osztályozást 
végrehajtani.

A használhatóság szerinti osztályozást általában szemrevéte
lezéssel, illetve a szerv, számadótest rendelkezésére bocsátott 
műszerekkel, vagy a központi laboratórium ban történő ellen
őrzéssel lehet végrehajtani.

A használhatósági osztályozás m unkálatait a  vegyivédelmi 
anyagi előadó, illetve a műmester hajtja  végre és a vizsgálat 
eredményét a 2. számú melléklet szerinti kimutatáson rögzíti.

A vegyivédelmi eszközök, felszerelések és anyagok használha
tóság szerinti fokozatokba történő osztályozását végre kell 
hajtani:

— a számadótest (egység), alegység készletében lévő összes 
műszerekre és technikákra évenként egyszer a tervezést 
megelőző időszakban.
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A vizsgálat eredményét a kimutatáson kívül a műszerek és 
technikák mellé rendszeresített törzsikönyvekbe is fel kell 
tüntetni;

— a készletben lévő és használhatósági fokozatba sorolható 
összes egyéni védőeszközökre;

— a készletben lévő és szavatossági idővel rendelkező összes 
mentesítő anyagokra, vegyszerekre, önam pullákra, tele
pekre.

Az utóbbi két bekezdésben foglaltak bevizsgálását féléven
ként, azaz a tervezéseket és készletjelentéseket megelőző 
időszakokban kell eszközölni.
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III. FEJEZET

VEGYIVÉDELMI ANYAGOK 
ÉS FELSZERELÉSEKBŐL 

A SZÜKSÉGES MENNYISÉGEK 
MEGHATÁROZÁSA,

A KÉSZLETBEN LÉVŐK HASZNÁLATÁNAK 
ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK, 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

20. A szükséges mennyiségek meghatározása 

BM szervei (számadótestei), egységei, alegységei és sze
mélyi állománya részére az RBV feladatok ellátásához szük

séges anyagok és felszerelések mennyiségét az egyes normák 
és mérőszámok alapján kell meghatározni.

A különböző normákban szereplő anyagokból és felszerelések
ből a szervek egységükre és személyi állományukra nézve kö

telesek a szükséges készleteket kialakítani:

a) Speciális felszerelésekből:

— személyi (összes egyéni védő és mentesítő),

— egység (RBV műszerek, egyéb speciális technikák, ön
védelmi és óvóhely felszerelések);

— kiképzési (gyakorló anyagok és eszközök, szagló és el
gázosító vegyi mintasorozat, stb.),

célokra a normákban és kellálladékokban meghatározott 
mennyiségeket és készleteket.
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b) Nem speciális, de vegyivédelmi célt szolgáló eszközökből:

— személyi (pl. ruházati, élm. felszerelési, egészségügyi, 
stb. felszerelések),

— egység (műszaki, kárelhárítási, tűzvédelmi, óvóhely 
berendezési, stb.)

felszerelésekből olyan készleteket, melyeket a  normák elő
írnak és adott esetben ezeket az egyébkénti rendeltetési 
helyükről e célra igénybe venni nem lehet.

c) Kiegészítő, karbantartó  anyagokból, felszerelésekből, 
alkatrészekből:

Azt a szükséges mennyiséget, amely az egyes műszerek ki
képző, javító és egyéb eszközök és felszerelések állandó 
teljességét az előírásszerű karbantartást, javítást akadály 
nélkül biztosítja. E készlete mennyiségét, az egyes felsze
relésekhez kiadott teljességi jegyzékek, a javító és karban
tartó  anyagok norm atáblázatai és ez utóbbiakat hatályba 
léptető rendeletek szabják meg.

A normák és egyéb mérőszámok alapján kialakított "kell
álladék”-on felüli tartalék  (csere) készleteket külön rende
letek és utasítások szabályozzák. Olyan vegyivédelmi, lég
oltalmi célt szolgáló felszerelésekből állandó (tartalék) 
készleteket kialakítani, melyekre normák nincsenek, csak 
a felsőfokú anyagi szerv engedélye alapján lehet.

21. A vegyivédelmi anyagok és felszerelések használatára 
és kezelésére vonatkozó általános szabályok

a) Az RBV műszereket egyéb speciális felszereléseket és esz
közöket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad hasz
nálni.

Azokon változtatást, módosítást, alakítást eszközölni a kü
lönböző, kezelési, javítási és karbantartási utasításokban, 
szabályzatokban m egengedettnél jobban szétszedni szigo
rúan tilos!
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b) Minden egyéb kiegészítő cikket, vagy tartozékot eredeti 
formában csak rendeltetésük szerint, szabad használni 
illetve felhasználni. Különös óvatossággal, figyelemmel és 
biztonsági rendszabályok betartása m ellet kell kezelni és 
felhasználni az egészségre és egyéb dolgokra ártalmas 
vegyi és mérgező anyagokat!

c) Az egységek (alegységek) részére kiadott speciális RBV 
műszereket, felderítő eszközöket, vegyszereket és vegyi

 anyagokat csak megfelelően képzett szakemberek kezelhe
tik, használhatják.

Az egyes műszerfajtákhoz rendszeresített törzskönyveket 
azok használatáról, kezeléséről, bevizsgálásáról és jav ítá
sáról naprakész állapotban, értelem szerűen vezetni kell.

A műszerek törzskönyveinek vezetésére kötelezettek: 
a parancsnok által kijelölt használók (kezelők), 
a bevizsgáló és javító szakközegek. 

 
d) A műszerek és egyéb speciális személyi és egységfelszere

lések karbantartásához csak a szabályzatokban előírt kar
bantartó anyagokat, tisztító és fertőtlenítő szereket szabad

 használni!

e) A hiányos, vagy meghibásodott felszerelések és eszközök 
kiegészítése, javítása céljára csak jó minőségű (hibátlan) 
alkatrészeket és anyagokat szabad felhasználni, hogy ezek 
hadihasználhatósága ezáltal is biztosított legyen.

f) Gőzölgő, párolgó, egészségre és egyéb felszerelésekre, 
anyagokra ártalm as vegyi anyagokat, vegyszereket csak az 
előírásoknak megfelelően szabad felhasználni és kezelni!

g) Az egyes felszerelések speciális anyagok használatát (fel
használását), kezelését, karbantartását, javítását, tárolását 
jelen utasítás IV. fejezetében leírtakon kívül a külön ki
adásra kerülő utasítások, szabályzatok tartalm azzák.



ÁBTL-4 .2 .-10-24/3/1964/43

IV. FEJEZET

ELLÁTÁS ÉS GAZDÁLKODÁS
X

Az ellátással és gazdálkodással kapcsolatos általános szabályo
kat a G- 1. utasítás írja  elő.

A G- 1. utasítás előírásain túlmenően a vegyivédelmi anya
gok és felszerelések tekintetében a  következő előírásokat kell 
betartani.

\
22. Tervezés és beszerzés

A normák és kellálladékok (elemi tervjavaslatok) alapján min
den fajta  speciális és nem speciális vegyivédelmi anyag és fel
szerelés tervezése és beszerzése -  a helyi beszerzésűek kivé
telével -  központilag történik, melyet a  mindenkori tervuta
sítás szabályoz.

A helyi beszerzésű term ékekre költségfedezetet a szerveknek 
saját elemi költségvetési tervükbe kell biztosítaniuk.

23. Szükségletek (igények) kielégítése

A szükségletek kielégítésének alapját:
— a normák szerint jóváhagyott kellálladékok;
— az ellátási tervek;
— az időszakos készletjelentések (3. sz. melléklet) és
— a rendkívüli igénylések képezik.

A kellálladékokban feltüntetett és az ellátási tervben vissza
igazolt anyagokat és felszereléseket igényelni nem kell, m ert 
ezek kielégítéséről (mivel központi beszerzésűek) a felsőfokú 
anyagi szerv központilag gondoskodik.
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Rendkívüli (esetenkénti) anyagigénylést csak az alább felso
rolt változások esetén lehet eszközölni:

a) ha a szervnél (számadótestnél) olyan mérvű szervezési (lét
szám) változás történt, hogy a rendelkezésre álló tartalék 
készleteket ellátás szempontjából az új igény meghaladja;

b) ha a szerv védelmi képességét befolyásoló hiányok (enge
délyezett többletfelhasználás, elemi csapás, egyéb károso
dás) keletkeztek;

c) ha rendkívüli események következtében valamely szerv 
m egerősítését a BM felső vezetése elrendelte.

A felsőfokú anyagi szerv a jogos igények elbírálása (elemzése) 
után cikkenkénti bontásban ellátási tervet (kiutalást) készít, 
testületi országos parancsnokságonkénti, illetve közvetlen 
számadótesti bontásban.

A testületi országos parancsnokságok a fentiek figyelembe 
vételével saját szerveikre nézve elosztókat készítenek, közvet
lenül a központi tárin tézet részére.

A tárintézet az ellátási tervek (kiutalások) és testületi elosztók 
alapján -  raktárkészletétől függően -  előkészíti az anyago
kat és felszereléseket kiszállításra, elvégzi a szükséges okmá
nyolásokat és kiadja a vételező szervnek (számadótestnek). 
Saját kiszállítás esetén előzőleg értesíti az illetékes szervet a 
kiszállítás időpontjáról.

A szerv, a részére k iutalt anyagokat és felszereléseket a véte
lezési rendszernek megfelelően köteles felvételezni, vagy köz
ponti kiszállítás esetén az értesítés idejére köteles felkészülni 
a kiutalt anyagok átvételére. (raktárak, csomagoló eszközök, 
személyek, és a szükséges okmányok, meghatalmazások előké
szítésére)

A szerv, számadótest az ellátási tervet köteles figyelemmel 
kísérni teljesülés szempontjából, amennyiben évközben vala
mely központi beszerzésű anyag vagy felszerelés szükségte
lenné válik, úgy az ellátási tervének módosítására minden év 
április, illetve szeptember végéig írásbeli jelentést kell ké
szítenie az illetékes felsőfokú anyagi szervhez.
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A felsőfokú anyagi szerv ennek alapján gondoskodik az ellá
tási, szükség esetén a beszerzési tervek módosításáról.

24. Átadás-átvétel

Az átadás-átvétel általános szabályait a G- 1 . utasítás VIII. 
fejezete írja  elő.

Vegyivédelmi anyagok és felszerelések átadásánál-átvételénél 
a G- 1. utasításban m eghatározottak mellett az alábbi sza
bályokat kell betartani:

— a BM Központi Tárintézete csak a  felsőfokú anyagi 
szerv,

  
— a testületi országos parancsnokságok, illetve a közvet

len szám adótestek egymás között csak a felsőfokú 
anyagi szerv,

— a testületi országos parancsnokságok számadótestei 
egymás között csak a  testületi országos parancsnokság,

— a számadótesteken belül az alegységek egymás között 
csak a számadótest parancsnokának

engedélye alapján adhatnak, illetve vehetnek át vegyivédelmi 
anyagokat és felszereléseket.

A központi tárintézet a szervek részére, a szervek a használók 
részére csak műszakilag bevizsgált, hadihasználatra alkalmas, 
teljességükben hiánytalan, szennyezéstől mentes, fertőtlení
te tt vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket adhatnak ki.

M űszereket az azokhoz rendszeresített törzskönyv nélkül, 
egyéb egyedileg nyilvántartott felszereléseket az egyedi nyil
vántartólap (géplap) nélkül átadni, illetve átvenni tilos! Á t
adás-átvételkor a műszerek és egyéb felszerelések adatait 
egyeztetni kell a törzskönyv, illetve géplap adataival.

Vegyszerek, mentesítő és egyéb vegyi anyagok, telepek átadá
sát-átvételét csak abban az esetben szabad eszközölni, ha azok 
a  felhasználásra, illetve tárolásra vonatkozó szavatossági időn 
belül vannak. Szavatossági időn tú l ilyen anyagok átadását-
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átvételét csak abban az esetben szabad végrehajtani, ha azokat 
előzetesen az arra  illetékes felsőfokú szerv külön bevizsgálta 
és használatra, továbbtárolásra azokat alkalmasnak találta. 
Egyéb vegyivédelmi anyagok és felszerelések átadása-átvétele 
csak szemrevételezés alapján történik.

a) Az anyagok és felszerelések előkészítése átadásra:

A vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket tiszta állapot
ban, a  hozzájuk tartozó kiegészítő cikkekkel, törzsköny
vekkel (melyekhez ez rendszeresítve van) együtt kell elő
készíteni.

b) Az átadás-átvétel végrehajtása:

Vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket minden esetben 
okmányok alapján, mennyiségileg és minőségileg az átadó 
és átvevő szerv megbízottjainak jelenlétében kell átadni, 
illetve átvenni.

Amennyiben az átadáskor az átvevő szerv részéről kifogás 
merülne fel, úgy azt az átadó szerv köteles figyelem be. 
venni és a kifogásolt kérdéseket rendezni.

Ha a vitás kérdésekben az átadó és átvevő felek nem tud
nak megállapodni, úgy döntés céljából az átadást-átvételt 
elrendelő szervhez kell fordulniok.

c) Leadás a BM központi tárintézetbe:

Valamely oknál fogva feleslegessé vált vegyivédelmi anya
gok és felszerelések leadása a hadihasználhatósági fokozat
szerinti osztályozás alapján történik. A BM központi tá rin
tézete anyagokat és felszereléseket csak így vehet át a 
szervektől.

Anyagok és felszerelések leadását a  BM központi tárin té
zetébe a minisztériumi felsőfokú anyagi szerv engedélyezi, 
a szervektől félévenként beérkező készlet-jelentések (ter
vezési adatok) alapján.

A felsőfokú anyagi szerv e jelentések alapján közli a  szer
vekkel, számadótestekkel a beszállítás illetve leadás idejét.
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A szervek a közölt időszakban kötelesek leadni:
— a nagyjavításra váró;

— a központi selejtezésű selejtezésre javasolt, valamint
— a központilag elszámolásra kötelezett m egüresedett 

anyagokat, felszereléseket és göngyölegeket.

Ugyancsak kötelesek leadni a központi műhelybe, illetve 
laboratórium ba időszakos bevizsgálásra váró műszereket 
és eszközöket. (Ezeket nem végleges jelleggel.)

Amennyiben a leadásra kerülő egyes vegyivédelmi anya
gok és felszerelések nem természetes elhasználódás követ
keztében rongálódtak meg, úgy a leadó szerv köteles a 
rongálódás körülményeit és az ezzel kapcsolatos intézke
déseit hivatalos írásban (jegyzőkönyvben) igazolni, melyet 
a leadó szerv parancsnokának láttamozni kell. A hivatalos 
írás, illetve jegyzőkönyv egy példányát a szerv köteles 
megküldeni a minisztériumi felsőfokú szerv részére is.

Megrongált, hibás vegyivédelmi anyagokat és felszerelé
seket írásbeli igazolás nélkül átvenni szigorúan tilos!

Anyagokat és felszereléseket leadni csak az engedélyezett 
időben és az előzetesen bejelentett mennyiségben szabad.

d) A vegyivédelmi anyagok és felszerelések átengedése:

Végleges, vagy ideiglenes jelleggel vegyivédelmi anyagok 
és felszerelések átengedését csak a felsőfokú anyagi szerv 
vezetője engedélyezheti. Az átengedés általános szabályait 
a jelen rendelkezésen kívül a G- 1. utasítás XVII. fejezete 
tartalm azza. 

Sugárzó (radioaktív) éles vegyi harcanyagokat, mérgező 
anyagokat, vegyszereket, csak a felsőfokú minisztériumi 
szerv előzetes írásbeli engedélye alapján és külön előírásai 
szerint lehet átengedni!

25. Vegyivédelmi anyagok és felszerelések szállítása

A szállításra vonatkozó általános szabályokat a G- 1. utasítás 
VII. fejezete írja  elő.

i
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A vegyivédelmi anyagok és felszerelések tekintetében a szál
lítások rendjére vonatkozóan a felsőfokú anyagi szerv eseten
ként külön is intézkedik.

A vegyivédelmi anyagok és felszerelések szállításánál az 
alábbiakat kell betartani:

a) Általános szabályok:

— a felderítő és mentesítő műszereket, eszközöket, 
egyéni védőfelszereléseket, mentesítő és egyéb vegyivé
delmi anyagokat saját horddobozaikban, ládáikban, 
egyéb tároló  eszközökben csomagolva kell szállítani. 
Az anyagokat és felszereléseket szállítás közben do
bálni, forgatni szigorúan tilos! 

— a göngyölegeket szállítás előtt a járművön gondosan 
rögzíteni kell.

b) Vasúti (vízi) járművön történő szállításnál: 

— a szállításhoz rendelkezésre bocsátott vagonokat, vízi
járm űveket gondosan meg kell vizsgálni, hogy szállí
tási célra alkalmasak-e. Berakás előtt a szállító eszkö
zöket meg kell tisztítani a szennyeződéstől, ellenőrizni 
kell a tetők, ajtók, nyílások, zárószerkezetek és pado
zatok hibátlanságát;

— ha egy-egy szállítóeszközbe többféle anyagot rakunk 
be, ugyanazokat a szabályokat kell betartani, melyeket 
a vegyivédelmi anyagok és felszerelések együtt táro
lására jelen utasítás 27 /b . pontja előír. Be kell tartani 
továbbá a vasúti és vízi szállításra vonatkozó egyéb 
biztonsági rendszabályokat is.

c) Gépkocsin történő szállításnál:

— a vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket a gépkocsi 
teherbíró képességének figyelembe vételével úgy kell 
felrakni, hogy az oldalfalak az anyagokat, felszerelése
ket és göngyölegeket a leeséstől megóvják;

— egyébként ugyanazokat az előírásokat kell betartani, 
melyeket a vasúti és vízi szállításra az utasítás előír.
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Vasúton, vízen és gépkocsin történő szállításnál a következő 
rendszabályokat kell még betartani:
— sugárzó (radioaktív), valamint éles vegyi ha rcanyagokat, 

egyéb mérgező vegyszereket, melyek vegyivédelmi célra 
engedélyezettek, csak a minisztériumi felsőfokú szerv en
gedélyével és külön előírásai szerint lehet szállítani!

— nem szállíthatók sérült csomagolású vegyivédelmi anya
gok és felszerelések: v

— a szállítandó anyagokat és felszereléseket a szállító eszkö
zökön egyenletesen elosztva, szorosan kell elhelyezni, 
hogy esetleges fékezéskor (tolatáskor) ne szóródhassanak 
szét;

— a nehezebb anyagokat alul, a könnyebbeket felül kell el
helyezni a szállító eszközön. Azokat a csomagokat, gön
gyölegeket, amelyeken: " felü lre” , " óvatosan” , "üveg” , 
stb. felírások, jelek vannak, a szállító eszközön úgy he
lyezzük el, hogy kirakáskor a feliratok, jelek jól láthatók 
legyenek;

— a ládákat, tartályokat, stb. úgy helyezzük el a szállító esz
közön, hogy azok törés, zúzódás, kiömlés mentesek legye
nek.

A szállítmány őrzését mindenkor a  katonai szállítmányokra 
vonatkozó általános utasítások szerint kell megszervezni és 
végrehajtani. A szállítmány kísérőket ki kell oktatni az őrzés 
rendjére és azokra a különleges rendszabályokra, melyeket a 
vonatkozó utasítások szerint a szállítmány kísérőknek az 
anyag természetéből eredően be kell tartani, továbbá a  tűz, 
vagy egyéb események beálltávál tanúsítandó m agatartásukra.

26. Vegyivédelmi anyagok és felszerelések kiadása 
használatra, felhasználásra, illetve azok részleges, 

vagy teljes bevonása 

Az anyagok és felszerelések használatra (felhasználásra) tö r
ténő kiadására vonatkozó általános szabályokat a G- 1. utasí
tás VI. fejezet 5. pontja tartalm azza. 
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A  G- 1. utasításban előírtak mellett vegyivédelmi anyagok 
és felszerelések használatra való kiadásánál bevonásánál az 
alábbiak szerint kell eljárni:

a) Felszerelés esetén: 

— a  hivatásos, irodai, sorozott és szerződéses állományú 
személyeket, állománybevétel alkalmával (a készlettől
függően) a parancsnok által m eghatározott fontossági 
sorrend figyelembe vételével a  norma szerint járó 
vegyivédelmi felszerelésekkel el kell látni;

— a felszerelést -  állományparancs, (szerződés) alapján
— a számadótest anyagi vezetőjének (htp pk.-nak) u ta
sítására, a vegyivédelmi anyagi szolgálat ha jtja  végre;

— a kiadott személyi felszerelésekkel a használót meg 
kell terhelni, a külön e célból kiállított, felszerelési 
l a p o n  (G- 2. utasítás 20. sz. minta) és azok átvételét 
a  használóval, aláírással el kell ism ertetni; 

 
— a kiadott személyi felszerelésekről a felszerelési lapon 

kívül a kiadáshoz szükséges okmányokat is ki kell állí
tani, melyek alapján a változásokat a  számadótest nyil
vántartásán a G- 2. utasítás 19/a. és b. pontjai szerint 
át kell vezetni:

— csoportos felszerelés (pl. újoncbevonulás) alkalmával 
anyagkiadási utalvány helyett összesítő kim utatást is 
lehet készíteni. Ez esetben az anyagok átvételét az ös
szesítő kimutatáson kell elismertetni;

— a szabályosan kitöltött felszerelési lapokat, alegysé
genkénti csoportosításban, a vegyivédelmi anyagi szol
gálat köteles őrizni és kezelni;

— személyi felszerelésekkel az alegységet m egterhelni 
nem szabad;

— abban az esetben, ha a használatra kiadott vegyivé
delmi személyi felszerelés oly mértékben rongálódott 
meg, hogy azt be kell vonni, akkor helyette a tartalék  
készletből másikat kell kiadni. A felszerelési lap ebben 
az esetben változatlan marad;
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— abban az esetben, ha valamely személy olyan beosztás
ba kerül, ahol a norma részére más személyi felszere
lést ír elő, akkor az új beosztásának megfelelő vegyi
védelmi felszerelést kell részére kiadni, a norma sze
rinti felesleget tőle be kell vonni.

b) Vezénylés esetén:

— azok a személyek, akik szolgálati érdekből más szerv
hez lettek vezényelve, személyi felszerelésüket kötele
sek magukkal vinni, ha arra  a vezénylést elrendelő pa
rancs másképp nem rendelkezik;

— a vezénylés alkalmával az útbaindító egység (alegység) 
parancsnoka a vezényelt felszereléséről " jegyzék”-et 
(6. sz. melléklet) k öteles kiállítani;

— a vezényelt személy (személyek) köteles a jegyzéket 
azon szerv parancsnokának átadni, ahova vezényelték;

— az a szerv, ahova a vezénylés történt, az átadó szerv 
jegyzéke alapján köteles egyeztetni a vezényelt (vezé
nyeltek) vegyivédelmi felszerelését, meglétük és állapo
tuk m egállapítása céljából;

— a vezényelt által elvitt (hozott) vegyivédelmi felszere
léseket a vezénylő szervnek kiadásba helyezni, illetve 
a vezényeltet fogadónak, bevételezni nem szabad;

— a vezényelt személy felszerelési lapjára grafit ironnal 
fel kell jegyezni a  vezénylést elrendelő parancs számát 
és a vezénylés helyét. Ezeket a felszerelési lapokat kü
lön gyűjtőben kell őrizni, mindaddig amíg a vezénylés 
tart;

— a vezénylés időtartam a alatt a vezényeltek felszerelését 
az a szerv köteles ellenőrizni, bevizsgálni, javítani, 
ahova az illetőt vezényelték;

— abban az esetben, ha a vezényelt személy vegyivédelmi 
felszerelése a vezénylés ideje alatt közepes, vagy nagy 
javításra szorul, helyette -  a javítás idejére -  a ta r
talék készletből másik felszerelést kell kiadni. Ez eset
ben a vegyivédelmi felszerelés kiadása a " jegyzék az 
ideiglenesen kiadott cikkekről” című nyomtatványon
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(G- 2. utasítás 22. sz. minta) történik, amelyet az 
anyag visszaadásáig, a raktárban kell őrizni;

— a vezénylés alkalmával elhasználódott, kiegészítő cik
kek és felhasználásra került karbantartó anyagok, stb. 
helyett a vezénylés helyén újat kell kiadni;

— a vegyivédelmi felszereléseknél a vezénylés ideje alatt 
•keletkezett károk és veszteségek esetén az a  szerv kö
teles intézkedni, amelyeknél az illető személy, mint ve
zényelt szolgálatot teljesít;

— a vezénylés megszűnése után a  vezényelt személyt szer
véhez a magával hozott felszerelésekkel és jegyzékek
kel kell útbaindítani.

Megjegyzés:

Tartós, 3 hónapnál hosszabb vezénylés, vagy belföldi isko
lára (tanfolyamra) küldéskor az "áthelyezés esetén ” című 
pontban foglaltak szerint kell eljárni.

c) Áthelyezés esetén:

Vegyivédelmi felszerelésekkel ellátott személyek áthely
ezése alkalmával jelen utasítás IV. fejezet 24. pontjában 

előírtak mellett, az alábbiak szerint kell eljárni:

— az áthelyezett személy új szolgálati helyére a vegyivé
delmi felszerelések közül csak a  használatára kiadott 
komplett gázálarcot, illetve a mindenkori utasítások
ban előírt anyagokat és felszereléseket viheti magával. 
A többi vegyivédelmi személyi felszerelést tőle be kell 
vonni;

— az áthelyezett személy vegyivédelmi felszerelését útba
indítás előtt le kell ellenőrizni, melyet az útbaindító 
szerv (alegység) parancsnoka köteles elvégezni. 
Hiányzó és elhasználódott felszerelések pótlására -  
indokolt esetben a  káreljárás m egindítására -  azon
nal intézkedni kell;

— az átadó szerv az áthelyezett személyi felszerelését a 
      G- 2. utasítás V. fejezet 40. pontjában előírtak 
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betartása m ellett okmányokkal adja át, mely szerint 4 pél
dányban anyagkiadási utalványt kell készíteni.

Az anyagkiadási utalványra a cikkek felsorolását le
záró tétel után "mellékelve . . . .  db felszerelési lap” 
szöveget kell beírni;

— a kitöltött anyagkiadási utalvány 1. sz. példánya az á t
adó szervnél marad, míg a többi példányokat a felsze
relési lappal együtt az átvevő szervnek kell megkül
deni;

— az átvevő szerv az anyagkiadási utalvány nyugta és az 
ellennyugta másodlati példányát, olvashatóan aláírva 
és lebélyegezve, postafordultával köteles visszaküldeni 
az átadó szervnek. Ezzel a bizonylat teljes és érvényes 
lesz, melynek alapján a felszereléseket kiadásba kell 
helyezni;

— az ellennyugta másodlati példányát az átadó szerv kö
teles az elöljáró anyagi szervhez felterjeszteni;

— az átvevő szerv — az átadó által küldött ellennyugta 
alapján -  az áthelyezett személyi vegyivédelmi felsze
relését köteles nyilvántartásba bevételezni;

— az áthelyezett személy vegyivédelmi felszerelését -  
meglét és állapot szempontjából - a felszerelési lap alap
ján az átvevő szervnek le kell ellenőriznie;

— az áthelyezett személyt az új szolgálati helyén beosz
tásának megfelelően fel kell szerelni a normában biz
tosított -  magával v itt gázálarcon, egyéb felszerelé
sen kívül -  vegyivédelmi személyi felszerelésekkel.

d) Vegyivédelmi anyagok és felszerelések kiadása haszná
latra az alegységeknek:

— az alegységek részére a kellálladékokban m eghatáro
zott egységfelszereléseket -  műszereket, a karbantar
táshoz szükséges anyagokat, stb. -  a számadótestek 
okmányok alapján adják ki;

— egységfelszerelést képező vegyivédelmi , felszerelések 
kiadása alkalmával az alegységek a  műszerek tör zs-
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könyveit kötelesek úgy kezelni, hogy az bármikor azo
nosítható legyen a  műszerrel, illetve a műszer haszná
latát, bevizsgálását abba mindenkor be lehessen ve
zetni. Géplapot -  egyedi nyt. gépek lapját -  a szám
adótest vegyivédelmi szolgálata köteles kezelni, a ve
gyvédelmi célt szolgáló egyedi nyilvántartású gépek
ről;

—- az alegységek részére nem norm alizált vegyivédelmi 
anyagokat csa k indokolt esetben, m eghatározott célra, 
a számadótest parancsnokának írásbeli engedélye alap
ján szabad kiadni;

— az alegységek az egységfelszerelést képező anyagok 
használatra való kiadásánál a G - 2. utasítás V. fejezet 
4 4 - 48. pontjai szerint kötelesek eljárni.  Kötelesek 
továbbá betartani mindazon speciális szabályokat, u ta
sításokat, melyeket a vegyivédelmi anyagok és felsze
relések használatára, felhasználására vonatkozóan a 
különböző utasítások, szabályok előírnak.

 
e) Bevonás a személyektől, leszerelés, vagy más címen fogya

tékba kerülés esetén:

A használatra kiadott személyi felszereléseket a használó
tól véglegesen be kell vonni, ha:

— a BM állományából leszerel;

— a BM-en belül olyan szervhez kerül áthelyezésre, 
ahova a felszerelést nem viheti magával;

— hosszabb időre külföldre távozik;

— bármilyen oknál fogva állásából felfüggesztik;

— 3 hónapnál hosszabb ideig: betegség, szabadság; bün
tetés, szökés, stb m iatt távol van;

— meghal.

A vegyivédelmi anyagok és felszerelések végleges bevo
nását az illetékes számadótest anyagi (hadtáp) vegyivé
delmi szolgálatának kell végrehajtani:
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— a bevont vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket az 
illető felszerelési lapjáról le kell írni, majd anyag-vis
szavételi utalvány (G- 2. utasítás 17. sz. minta) alap
ján a bevont felszereléseket rak tárba kell helyezni;

— a véglegesen fogyatékba kerülő személy O-ra zárt fel
szerelési lapját külön gyűjtőbe kell elhelyezni és 2 évig 
meg kell őrizni;

— a leszerelő személy részére a felszerelések leadásáról 
igazolásként a visszavételi utalvány nyugta-példányát 
kell átadni;

— a leszerelő személyt a számadótesttől mindaddig nem 
szabad elbocsátani (személyügyi okmányokkal ellátni, 
részére illetményt kifizetni) míg a felszerelések leadá
sáról szóló igazolást fel nem m utatja. Az ebből eredő, 
károkért, mulasztásért, az elkövető személy anyagilag 
és fegyelmileg i s  felelős;

— amennyiben a leszerelő a részére kiadott felszerelések
kel nem tud elszámolni, úgy vele szemben a kártérítési 
szabályzat, illetve a jelen utasítás vonatkozó előírása 
szerint kell eljárni;

— elhalálozás esetén, amennyiben hiány mutatkozik, a 
hiányzó felszerelések leírására a G- 1. utasítás XVI. 
fejezetében foglaltak szerint kell intézkedni.

f) Ideiglenes bevonás.
Az e) pontban felsorolt eseteken kívül a felszereléseket 
ideiglenesen be kell vonni, ha:
— a sorozott állomány szabadságra megy;
— a használó 2 hónapon felüli betegség, büntetés, szökés 

stb. m iatt távol van.

Az ideiglenesen bevont felszerelésekről az egység, alegy
ség parancsnoka (szolgálat vezetője) készítsen 2 példány
ban jegyzéket, amelyben az anyagok átvételét elismeri. A 
jegyzék egyik példányát a használó részére kell átadni, a 
másik példányt a  felszerelés mellett elkülönített helyen 
(raktárban) kell elhelyezni. A felszerelések visszaadása az 
e célból készült jegyzék alapján történik.
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Rendkívüli esetekben (hirtelen betegség, stb.) amikor a hasz
náló a vegyivédelmi felszerelést előzőleg nem tudta leadni az 
egység, alegység parancsnoka (vagy a személy közvetlen elöl
járója) köteles -  körültekintő felkutatás mellett -  az illető 
személy vegyivédelmi felszerelését összegyűjteni és jegyzék 
alapján azok leadásáról gondoskodni.

Amennyiben a leadott és a felszerelési lap alapján átvett fel
szerelések mennyisége között eltérés mutatkozik -  a hiányzó 
felszerelésekről -  3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, 
melyet a leadó szerv parancsnoka (vezetője), a vegyivédelmi 
anyagi szolgálat vezetője és az anyagi (htp.) vezető köteles 
aláírni.

A jegyzőkönyv 1 példánya az anyag leadójánál m arad, 1. pél
dányát a felszerelési laphoz kell csatolni, 1 példányát pedig 
a nyilvántartáshoz kiadási alapbizonylatként kell felhasználni.

A beosztottat visszaérkezése után fel kell szólítani a hiányzó 
anyagok és felszerelések rendezésére, majd újból fel kell sze
relni.

Amennyiben a beosztott az anyagokat é s  felszereléseket nem 
tudja bem utatni, ellene a káreljárást meg kell indítani.

27. Vegyivédelmi anyagok és felszerelések tárolására 
vonatkozó általános szabályok

A G- 1. utasítás IX. fejezetében a tárolásra vonatkozó általá
nos szabályok, valam int a külön kiadásra kerülő tárolási rész
letes szabályok betartása m ellett a vegyivédelmi anyagok és 
felszerelések tárolásánál az alább felsorolt speciális követel
ményeket kell m é g  figyelembe venni és betartani:

a) A tároló helyiségekkel szemben tám asztott követelmények:

— tárolásra csak kifogásatlan állapotban lévő raktárhelyi
ségeket lehet igénybe venni, melyek megfelelnek a ve
gyivédelmi anyagtárolási, valamint a tűzrendészeti kö
vetelményeknek:
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— a raktárnak nedvesség, talajvíz, csapadék és por beha
tolása ellen jól védett helyiségnek kell lenni. A te tő  
a falak, a padlózat, valamint az ajtók és ablakok legye
nek kifogástalanok. A rak tárak  padlózata: aszfalt, ce
ment, műanyag, vagy fa lehet.

A raktárajtók pon tosan illeszkedjenek és m éreteik te
gyék lehetővé az anyagok és felszerelések akadálymen
tes ki és behordását. Az ajtók és ablakok legyenek fel
szerelve megbízható zárszerkezetekkel, az ablakokat 
szükség esetén vasráccsal kell ellátni

A napsugarak közvetlen bejutása ellen az ablakok üve
gét világoskék, vagy sárga színű festékkel, vagy híg 
mésszel le kell festeni, az ablakokra rolót, redőnyt, 
spalettát is lehet alkalmazni;

— a rak tár helyiségekben feltétlenül villany, vagy akku
m ulátorról táplálkozó világítást kell biztosítani. Nyílt 
lángú, folyékony égő anyaggal működő világító eszköz 
használata szigorúan tilos!

Minden olyan biztonsági, illetve tűzrendészeti óvintéz
kedést, mely a rak tári anyagkészleteket a tűzvész, vagy 
más elemi csapás ellen biztosítja, feltétlenül meg kell 
tenni.

b) Az anyagok és felszerelések együtt, Illetve külön tárolásá
nak szabályai.

Szervnél, számadótestnél:

Lakott, vagy hivatali épületben -  a biztonsági rendszabá
lyok betartása mellett -  kijelölt raktárakban tárolható 
anyagok és felszerelések: 

— m indenfajta védőeszköz, sugárzásmérő műszerek, ve
gyifelderítő készülékek, mentesítő eszközök, szívó
szűrő berendezések, különféle készülékek, szakfelsze
relések, javító anyagok, tartalék  alkatrészek és ta rto
zékok;

— légtisztítók és lúgosszelencék;
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— kiképzéshez használt eszközök és oldatok, vegyszerek, 
továbbá szilárd vegyimentesítő anyagok, légmentesen 
zárt dobozokban (tároló eszközökben) nagy aktív klór- 
tartalm ú mentesítő anyagok, folyékony mentesítő anya
gok és oldószerek. 

A vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket a fenti cso
portosítás szerint egymástól elkülönítve (a vegyianyagokat 
külön helyiségben) kell tárolni.

Alegységnél: 

— az alegység részére rendszeresített, valamennyi felsze
relés és mentesítő anyag a lakott, vagy hivatali helyi
ségben is tárolható Az anyagok és felszerelések a kije
lölt raktárhelyiségeken belül a fenti csoportosítás sze
rint, de egymástól elkülönítve (szükség esetén külön 
helyiségbe) helyezendők el.

c) A raktárak berendezésének és a tárolás módjának általános  
szabályai.

A vegyivédelmi anyagok és felszerelések elhelyezésére a 
raktárban megfelelő méretű és teherbírású állványokat, 
polcokat, akasztókat kell elhelyezni.

Az állványokat úgy kell elhelyezni, hogy azok között a 
közlekedésre és az anyagok, felszerelések mozgatására ele
gendő hely maradjon.

Az aktív  klórtartalm ú vegyimentesítő anyagokat kimon
dottan tűzbiztos raktárakban kell tárolni. Gyúlékony anya
gokat, savakat és egyéb vegyszereket elkülönítve a többi 
vegyivédelmi anyagoktól, szintén külön raktárakban kell 
tárolni.

Gázálarcokat, egyéb gumírozott és opanol réteggel bevont 
védelmi felszereléseket fűtött helyiségben kell tárolni, 
melynek hőmérséklete +2-től + 1 8  C° lehet, maximum 10 
C° hőingadozással.

Az előző bekezdésben foglaltakkal egy helyiségben nem 
tárolhatók olyan anyagok, melyek a fémrészek
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megrozsdásodását, a gumis, vagy opanolos felszerelések öregedését, 
kiszáradását, stb. idézhetik elő. (PL: vegyi anyagok, savak, 
lúgok, stb.)

Megfelelő raktárhelyiségek hiányában ideiglenesen fedett 
és körülkerített fészer alatt lehet tárolni a következő 
anyagokat:
— fémhordóban, vagy dobozban lévő folyékony és szilárd 

vegyi anyagokat (mentesítő anyagok, oldószerek, ki
képzéshez használt oldatok, stb.);

— klórmeszet, klóramint, stb.;
— vegyivédelmi szakgépkocsikat és egyéb technikákat.

Vegyivédelmi anyagokat és technikákat huzamosabb ideig 
nyitott helyen tá ro ln i tilos!

A ládákba csomagolt vegyivédelmi anyagokat és felszerelé
seket -  gázálarcokat és védőruhákat legfeljebb 6 hónapig
— egymás felett, szorosan felrakva kell tárolni. A ládaso
rok alá alátéteket kell rakni, úgy hogy a ládák és a padló 
között 20 cm nyílás legyen.

Az egymás tetejére felrakható ládák száma esetenként vál
tozik és a következő körülményektől függ:

— az anyag nemétől, az egyes darabok formájától, mére
teitől, súlyától és egyéb sajátosságaitól (törékenység, 
stb.);

— a padlóra és a födémre, illetve az alsó ládákra nehe
zedő súly megengedhető mértékétől;

— a kérdéses anyagokkal és felszerelésekkel való munka 
(felrakás és leszedés) veszélytelen és könnyű végrehaj
tásának feltételeitől.

Fűtött raktárban az anyagokat és felszereléseket a fűtőbe
rendezéshez 1 m-nél közelebb elhelyezni szigorúan tilos!

d) Egyéni vegyivédelmi eszközök tárolása:

— a szervek, számadótestek raktáraiban a gázálarcokat 
szétszerelt állapotban kell tárolni. A fejrészeket 
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egyenként gondosan letalkumozva, polcokon kell elhelyezni 
úgy, hogy legfeljebb hat sor legyen egymásra rakva;

— a légtisztító szelencéket saját záró kupakjaikkal és 
gumidugóikkal lezártan kell az állványokon elhelyezni 
úgy, hogy a gumidugók meglétét az állvány ellőtt állva 
ellenőrizni lehessen. Élükre állítva legfeljebb 6 - 8 
soros magasságban tárolhatók;

— az összekötő töm lőket és a hordtáskákat 25 db-os köte
gekben, szintén állványokon kell elhelyezni;

— az összfegyvernemi védőfelszerelés készletet (védőkö
peny , védőharisnya és védőkesztyű) betalkumozott és 
összehajtogatott állapotban kell az állványokon tá
rolni. A védőharisnyákat, védőkesztyűket és a doboz
ban. vagy zacskóban lévő, a köpenyhez rendszeresített 
24 db gombot a védőköpeny mellett helyezzük el min
den esetben;

— a gázvédő ruhákat betalkumozott állapotban, vállfán 
felfüggesztve kell tárolni úgy, hogy azokat a levegő 
minden irányból érhesse és, hogy az összeragadásv e
szélye ellen biztosítva legyenek. A védőruhák kesz
tyűjét és hordtáskáját a m ellettük lévő állványokon 
kell tárolni;

— a kompletten felüli védőharisnyákat, gondosan leápol
va. páronként összekötözött rögzítő szalagon felfüg
gesztve kell tárolni;

— a védőkötényeket, vállpántjaikon felfüggesztve, a hoz
zájuk tartozó védőharisnya és védőkesztyűket pedig a 
kötény mellett felfüggesztett állapotban, vagy állvá
nyokon egymásra rakva kell tárolni.

Használat után az egyéni védőeszközöket gondosan le kell 
törölni a portól, lemosni a szennyeződéstől, letörölni a ned
vességtől és árnyas helyen azokat meg kell szárítani, majd 
ezek után karba kell helyezni.

Szennyezett, vagy karba helyezetlen védőruházatot, védő
felszerelést a raktárban tárolni szigorúan tilos!
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Az egyéni védőeszközök tároló helyiségeiben legmegfele
lőbb az állandó + 5  -  + 1 5  C° közötti hőmérséklet és a 
6 0 - 65%-os relatív  légnedvesség.

e) Egység és egyéb felszerelések, eszközök és anyagok táro
lása:
— Sugárszíntmérő készülékek és sugárzó anyagok táro

lása.

A sugárszíntmérő készülékek fogalmába tartóznak:
a  sugárszíntm érők, sugárszennyezettség mérők, sugár
jelzők, -  járm űindikátor -  az egyéni sugáradagm é
rők, valamint ezek töltőmérő készülékei, a készülékek 
javító egységkészletei, az áram források és radioaktív 
sugárforrások.

A fent felsorolt készülékeket és a hozzájuk tartozó ja
vító készleteket fűthető helyiségekben, állványokon, 
saját tároló eszközeikben kell tárolni.

Legkedvezőbb tárolási körülm ényeket a tároló helyisé
gek +  10 -  + 25 C°-ig terjedő hőmérséklete és 50- 70 
%-os relatív  légnedvessége biztosítja, de megfelel az 
egyéni védőeszközökre előírt követelmény is.

Sugárzásmérő készülékek tárolásakor az áram forráso
kat (telepeket) a készülékekből ki kell venni és azokat 
a készülékek m ellett külön kell tárolni. A készülékeket 
egyébként kibontani és a gyári plombát megsérteni 
csak a vegyivédelmi műmesternek, vagy a  központi ja
vító műhelyben szabad.

A számadótesteknél, szerveknél a sugárszíntm érő ké
szülékeket tárolhatjuk egy helyiségben az egyéb sugár
zásmérő műszerekkel, de a padlótól legalább 180 cm 
magasságban.

Sugárzásmérő készülékek raktárhelyiségében a belé
pésre jogosult személyek számát a minimálisra kell 
korlátozni.

A sugárzó anyagokat, izotópokat ólomtartályokban, 
szükség esetén azok erősségétől függően, megfelelő
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vastagságú cement fallal elkerítve, illetve lappal be
fedve, vagy a földbe süllyesztett tároló gödrökben, 
külön előírás szerint kell tárolni!

— Javító és bevizsgáló készletek tárolása.
A gázálarc kisjavító készletet saját horddobozában, 
állványokon, a  gázálarc javító és bevizsgáló készletet

• a rendszeresített két faládában, állványokon kell tá
rolni. A vegyivédelmi mesterjavító felszerelés mű
helyfelszerelésként szolgál. A gázálarc kis javító kész
let horddobozának felületét tartós tárolás esetén véko
nyan be kell  kenni technikai vazelinnal.

Tárolás alatt a javítóeszközöket évente egyszer át kell 
vizsgálni és ellenőrizni kell teljességüket, a minőségi 
állapotukat és a fém felületeket ú jra be kell zsírozni. 
A műszerjavítók tárolásának elve és módja azonos a 
fentiekkel.

Vegyi és biológiai mentesítő anyagok tárolása.
A szilárd mentesítő anyagként használt vegyszerek, 
vegyi anyagok (klór, k lóramin, stb.) tárolása az előírá
soknak megfelelő szabvány tároló és csomagoló eszkö
zökben történik.

A fémdobozok külső felületét a  rozsdásodástól való 
megóvás érdekében negyedévenként petróleummal vé
konyan át kell kenni.

Minden mentesítő anyagot, vegyszert, száraz, hűvös 
helyiségekben kell tárolni.

— Tárolás módja az alegységeknél.
Az egyéni védőeszközöket a tárolás céljára kijelölt szo
bákban, esetleg jól zárható szekrényekben kell elhe
lyezni.

A személyek részére kiadott gázálarcokat, védőeszkö
zöket a rendelkezésre álló szekrényekbe, esetleg író
asztalokban kell elhelyezni, a karbantartási utasítás 
szigorú betartása mellett.
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Az egyéb vegyivédelmi anyagok és eszközök tárolására 
vonatkozóan az előbbiekben előírtak az irányadók.

A tárolásra vonatkozó részletes utasítások és előírások k ü
lön kerülnek kiadásra.

28. Vegyivédelmi anyagok és felszerelések megvizsgálása
és javítása általában

Az anyagok és felszerelések, eszközök javítására vonatkozó 
általános szabályokat a G- 1. utasítás XI. fejezete ta rta l
mazza.

A vegyivédelmi felszereléseket és eszközöket az előforduló 
hibák jellege szerint, vagy egyáltalán nem lehet használni, 
vagy használatuk nehézkes lesz és ezért különleges elővigyá
zatossági rendszabályok betartását követelik meg. Ennek kö
vetkeztében minden hibát gyorsan meg kell állapítani és a leg
rövidebb időn belül ki kell javítani.

a) A vegyivédelmi eszközök, felszerelések megvizsgálása az 
alábbi módokon történhet:
— a külső megvizsgálással, amit rendszerint szemmel, 

kézzel, minden ellenőrző műszer nélkül végzünk;
— bevizsgáló műszerekkel (gázálarc javító és bevizsgáló, 

műszerjavító, stb. készletekkel).

A műszerekkel való vizsgálat mindig pontosabb eredm é
nyekre vezet, ezért a lehetőségekhez képest mindig ezt a 
módszert kell alkalmazni. 

b) A megvizsgálások után a következő eredmények lehetnek:

A vizsgált vegyivédelmi eszköz és felszerelés:

— hadih asználható állapotban van, javításra nem szorul;
— olyan javításokra szorul, melyeket a rendelkezésre álló 

javítóeszközökkel el lehet végezni;
— nagyobb javításra szorul, amelyhez a rendelkezésre 

álló javítóeszközök nem elegendők;
V
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— nem javíthatók (vagy egyes részei már nem javíthatók), 
így ezeket az alkatrészeket ki kell cserélni, vagy a te l
jes felszerelést be kell vonni.

A vizsgálati eredményektől függően javítási fokozatokat 
különböztetünk meg. A javítási fokozatok egyértelműen 
meghatározzák, hogy a ta lált hibaféleség mely fokozatba 
tartozik, meghatározzák továbbá a javítás módját és annak 
eszközeit és azt, hogy a javítást mely szerv végezheti el.

c) Javítási fokozatok.

— Kisjavítás:

A kisjavításhoz tartozó hibákat -  k iseb b  alkatrész
csere, foltragasztás, stb. -  a lehetőségekhez képest az 
az egység (alegység) végzi, ahova a meghibásodott fel
szerelés tartozik.

— Közepes javítás: 

Közepes javításokat és az alegységeknél el nem végzett
kisjavításokat a szervek, számadótestek  javító műhe

lyeiben kell végezni. A számadótestek önállóan kötele
sek elvégezni mindazon javításokat, melyeket a javí
tási utasítás hatáskörükbe utal, illetve amelyekre javító 
anyagok, alkatrészek és műhelyfelszerelések tekinteté
ben képesítve vannak.

— Nagyjavítás:

N agyjavítást általában csak a felsőfokú anyagi szerv 
hajthat végre, központi laboratórium a, műhelye, eset
leg külső vállalatok útján.

A szervek, számadótestek műhelyeit munkapaddal, szer
szám és alkatrész tárolására alkalmas felszerelésekkel és 
egyéb szükséges eszközökkel kell berendezni.

(A vegyivédelmi mesterjavító felszerelés mellett csak 
olyan egyéb szakfelszerelést szabad igénybe venni, mely a 
javítások végzéséhez feltétlenül szükséges.)
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A számadótest műhelyében csak olyan javítási munkákat 
szabad elvégezni, melyekhez a készletnormákban m eghatá
rozott alkatrészek (kiegészítő cikkek) és javító anyagok 
biztosítva vannak.

Házilag készített alkatrészeket, a javítási előírásoktól el
térő anyagokat a  speciális felszerelések javításához fel
használni szigorúan tilos! 

A javítás elvégzése után a vegyivédelmi felszereléseket tech
nikailag be kell vizsgálni és a  javítástól függően használható
sági próbának kell alávetni. K ijavított vegyivédelmi felszere
lést bevizsgálás nélkül használatra visszaadni szigorúan tilos!

A javításra váró felszereléseket az alegységeknek javítási
könyvvel, (G- 2. utasítás 31. sz. minta) a műszereket ezen 
kívül a hozzájuk rendszeresített törzskönyvekkel együtt kell 
leadni a javítóműhelynek.

A javítóműhelybe leadott vegyivédelmi felszereléseket be kell 
vezetni a "műhelykönyv”-be (G- 2. utasítás 24. sz. minta), 
mely az elvégzett munkák naplószerű nyilvántartására szolgál. 
A műszereken végzett javítások alkalmával a hozzájuk rend
szeresített törzskönyveket is vezetni kell.

A javítási munkához felhasznált javító anyagok (alkatrészek) 
elszámolásához fel kell fektetni a ,"munkanapló”-t (G- 2. u ta
sítás 26- 27. sz. minta). A javításhoz felhasznált anyagok fel
sorolása című (8 - 29-es) rovatokba azokat az alkatrészeket, 
kiegészítő cikkeket és karbantartó anyagokat kell beírni, me
lyekből a javításhoz felhasználás történt.

A munkanaplót -  a javítások m értékétől függően -  havon
ként, de legalább negyedévenként egyszer le kell zárni, a fel
használt anyagokat -  javíto tt anyagnemenként -  összesítve 
a nyilvántartásból anyagkiadási utalvány alapján kiadásba 
kell helyezni.

A jav íto tt felszerelésekből kiszerelt hibás részeket (alkatré
szeket) db-szám szerint nyilvántartásba venni, illetve bizottsá
gilag selejtezni nem kell, ezekkel kapcsolatban jelen utasítás 
29. pontja szerint kell eljárni.
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29. Vegyivédelmi anyagok és felszerelések selejtezése

A selejtezés általános szabályait a G- 1. utasítás XV. fejezete 
tartalm azza.

A G- 1. utasítás előírásain túlmenően a vegyivédelmi anya
gok és felszerelések selejtezése esetén az alábbiak szerint kell 
eljárni:  
— A számadótestek, szervek, önállóan csak azokat a vegyivé

delmi cikkeket selejtezhetik, amelyeket a " Részletes cikk
jegyzék’’ hatáskörükbe utal.
Az olyan használhatatlanná vált anyagokat és felszerelé
seket, melyek központilag selejtezhetők, a felsőfokú mi
nisztériumi szerv előzetes engedélye alapján a BM köz
ponti tárintézetébe kell beszállítani. A központi tá rin té
zetben táro lt selejtezésre váró anyagok és felszerelések 
selejtezésére külön utasítás intézkedik.

— A javítás során kiszerelt, elhasználódott, (tönkre ment)  

tartozékokat, alkatrészeket külön selejtezni nem kell, mi
vel azok kiszerelésük után selejtnek minősülnek. Ezek le
írása a nyilvántartásból a munkanapló alapján történik.

— A helyileg kiselejtezett anyagok felhasználására és értéke
sítésére a számadótestek kötelesek intézkedni. Helyileg 
kiselejtezett, illetve selejtezhető anyagokat és felszerelé
seket a  központi tárintézethez beszállítani nem kell.

30. Vegyivédelmi anyagoknál, felszereléseknél beállott 
veszteség és kár eseténi eljárások

Ha a vegyivédelmi anyagokban, felszerelésekben valamely ok
nál fogva veszteség, vagy kár keletkezik, a vizsgálatot (kivizs
gálást) nagy körültekintéssel, azonnal végre kell hajtani.

A vizsgálat eredményétől függően, ha a kárt objektív körül
mény okozta, a BM kárviselésre a javaslatot meg kell tenni. 
Szubjektív körülmény esetén a kár okozójával szemben az el
járást meg kell indítani és az okozott kárt teljes mértékben 
meg kell téríteni. Szubjektív körülmény lehet: gondatlanság,
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helytelen karbantartás, vagy a karbantartás elmulasztása, a 
szakszerűtlen tárolás, a kötelező ellenőrzés elmulasztása, stb.

Azokat a személyeket, akik a részükre kiadott vegyivédelmi 
felszereléseket, anyagokat hanyagul kezelik, karbantartásu
kat, vagy azok kötelező ellenőrzését elmulasztják, s ennek kö
vetkeztében a felszerelésekben, anyagokban kár keletkezett, 
az okozott kár megtérítése m ellett fegyelmileg is felelősségre 
kell vonni. Különösen nagy károk esetében ellenük ügyészi el
járást kell indítani.

Azok a  személyek, akik az RBV műszereket, eszközöket, fel
szereléseket veszni hagyják, jogtalanul felhasználják, a sugár
zó és mérgező anyagokkal gondatlanságból, vagy szándékosan 
mások egészségét veszélyeztetik, a felszereléseket szándéko
san m egrongálják, bűntettet követnek el és ezért őket a  Btk. 
334. §-a alapján a harckészültség veszélyeztetése címén a Ka
tonai Ügyészségre kell átadni.

A számadótestek, szervek parancsnokai káresetben a kivizs
gálást, szükség esetén a büntető eljárás m egindítását, a kár 
m egtéríttetését saját hatáskörükben, a kártérítési szabályzat 
vonatkozó pontjai szerint, önállóan intézik.

31. A vegyivédelmi anyagok ellenőrzése, leltározása, 
rovancsolása

Az ellenőrzésre vonatkozó általános szabályokat a G- 1. uta
sítás XVIII. fejezete tartalm azza.

A vegyivédelmi anyagok és felszerelések tekintetében meg
különböztetünk:

— általános és
— technikai 

ellenőrzéseket.

a) Általános ellenőrzés:

Általános ellenőrzés alkalmával ellenőrizni kell a vegyivé
delmi anyagok és felszerelések meglétét, a tárolási, 

A
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karbantartási, kezelési, javítási szabályzatok előírásainak be
tartását. Az általános ellenőrzés magában foglalja a rak
tárak, egyéb tároló helyiségek, rak tári felszerelések, az 
egyes vegyivédelmi anyagok és felszerelések, valamint a 
tárolóeszközök szemleszerű átvizsgálását is.

A raktárak és tárolóhelyiségek vizsgálatánál idejében fe
dezzük fel azokat a hiányosságokat, melyek a táro lt anya
gok minőségének romlásához, esetleg hadi-használhatat
lanná válásához vezethetnek.

A ládákban táro lt anyagok vizsgálatánál ügyelni kell a lá
dák helyes felrakására, a ládacsoportok stabilitására, a 
a nedvesség, por jelenlétének, az alsó ládasorok esetleges 
átnedvesedésének megakadályozására. A raktárak- és tá
roló helyiségek ellenőrzésénél a raktárrendet mindenkor 
figyelembe kell venni.

A vegyivédelmi anyagok és felszerelések ellenőrzésének
célja, a minőségi állapot m egállapítása, a minőségben be
következett változások, valamint a  tárolás közben előállt
hibák felfedése, a kisebb hiányosságok megszüntetése, az
anyagok és felszerelések kiselejtezése és intézkedés a  vizs
gálat közben elvégezhető javításokra.

Az általános ellenőrzések alkalmával a vegyivédelmi anya
gok és felszerelések technikai állapotának ellenőrzése -  
amennyiben az ellenőrzésben szakközeg nem vesz részt -  
nem követelmény.

Az általános ellenőrzésekről jelentést kell készíteni, mely
nek egy példányát tájékoztatás végett az elöljáró parancs
nokhoz fel kell terjeszteni. Egyéb esetekben az ellenőrzést 
a " szemlekönyv”-be kell bejegyezni. Ezekkel egyidejűleg 
a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére a  szükséges in
tézkedést meg kell tenni.

b) Technikai ellenőrzés:

A technikai ellenőrzés alkalmával a vegyivédelmi anyagok 
és felszerelések műszaki állapotát kell vizsgálni.
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A technikai ellenőrzést a szerv, számadótest vegyivédelmi 
anyagi szolgálata, a parancsban vagy meghatározott ütem
tervben előírtak alapján hajtja  végre.

Az alegység parancsnoka a parancsban előírt, vagy az elő
zetesen bejelentett időre köteles a vegyivédelmi anyago
kat, felszereléseket -  karbahelyezett állapotban -  elő
készíttetni technikai ellenőrzésre.

A számadótest vegyivédelmi anyagi szolgálat, illetékese a 
technikai ellenőrzéseken köteles a felszereléseket, műsze
reket, azok törzskönyveivel, vagy egyéb szükséges okmá
nyaival egyeztetni.

A technikai ellenőrzések alkalmával a felszerelések és esz
közök műszaki megvizsgálását a jelen utasítás mellékletén 
kívül külön előírás (szabályzat) is tartalm azza, a vizsgála
tot ezek szerint kell végrehajtani.

A technikai, műszaki megvizsgálással egyidejűleg le kell 
ellenőrizni a felszerelések, eszközök meglétét, a raktárak 
előírásos rendjét, tűzbiztonságát, a szavatossági idővel 
rendelkező vegyi összetételű anyagok szavatossági idejét.

A technikai ellenőrzéseken észlelt- kisebb hiányosságokat 
lehetőleg a helyszínen azonnal meg kell szüntetni, a na
gyobb hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet kell fel
venni és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg 
kell tenni. 

A technikai ellenőrzések eredményéről évenként kétszer a 
készletjelentések és tervezések időszakában, kim utatást 
kell készíteni (2. sz. minta), mélyet a  számadótest parancs
nokával is láttam oztatni kell és a készlet jelentésekkel, terv
javaslatokkal egy időben a felsőfokú anyagi szervnek kell 
felterjeszteni. 

c) Leltározás, rovancsolás.

A vegyivédelmi anyagok és felszerelések leltározásánál, 
rovancsolásánál minden tekintetben a G- 1. utasítás XIV. 
fejezetében előírtak szerint kell eljárni.
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V. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

32. A vegyivédelmi anyagok és felszerelések nyilvántartásáról
általában

Az alapvető nyilvántartási okmányok kezelésének, vezetésé
nek szabályait a G- 2. általános anyagnyilvántartási utasítás, 
az elszámolásra vonatkozó előírásokat a G- 1. utasítás XIX. 
fejezete t artalmazza.

A részletes cikkjegyzékekben "A ” , "A E ” , "B ” ,  " C” jelzé
sekkel ellátott anyagokat és felszereléseket a  G- 2. általános 
anyagnyilvántartási utasítás II. fejezet 5. pontja szerint kell 
anyagnemenként nyilvántartani.

A vegyivédelmi anyagokat és felszereléseket hadi-használhatő
sági fokozatok szerint osztályozni kell. Az osztályozási felada
tok m eghatározását jelen utasítás II. fejezet 19. pontja, vala
mint 2. sz. melléklete tartalm azza.

33. A nyilvántartás vezetésére kötelezett szervek

— A felsőfokú minisztériumi anyagi szervnél az egyes anya
gokról és felszerelésekről szükség szerint operatív (men
nyiségi és használhatósági) nyilvántartást kell vezetni.

— a középfokú szerveknél a testületek össz készletében lévő:
a " Részletes cikkjegyzék” ,"A ” , " A E” , jellel ellátott 
cikkeket, valam int a  " B” jelűek közül a szavatossági 
idővel rendelkező cikkeket (SZVCS, FVCS, önampul
lák, stb.) mennyiségileg, szervenkénti bontásban, illet
ve a szavatossági idő le járta  szerint kell nyilvántar
tani.
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— Az alsófokú szerveknél (számadótesteknél és alegységek
nél).

A szavatossági idővel rendelkező cikkeket az előző pont
ban foglaltak szerint, az egyéb vegyivédelmi anyagokat és 
felszereléseket a G - 2., illetve a jelen utasításban előírtak 
szerint kell nyilvántartani.

34. Az egyes vegyivédelmi anyagokról és felszerelésekről 
vezetendő speciális nyilvántartási okmányok és azok 

vezetésének módja

a) Géptörzskönyv (törzslap).

A géptörzskönyv (továbbiakban: törzskönyv) az egyes 
vegyivédelmi felszerelések, illetve az e célra igénybe vett 
egyéb gépek és felszerelések egyedi nyilvántartási okmá
nya. Vezetni kell minden olyan cikkről, melyeket a részle
tes cikk jegyzékek "A E ” jellel tartalm aznak. 

A törzskönyv első oldalán felül fel kell tüntetni: " légol
talmi célra” (csak azoknál a term ékeknél, melyek adott 
időben más célt nem szolgálnak).

A törzskönyv kiállításának, vezetésének rendjét mindig az 
illetékes gazdálkodó szakosztályok szabályozzák, azokat a  
szakosztályok által kiadott szabályok szerint kell kitölteni 
és vezetni.

A csak vegyivédelmi célt szolgáló felszerelések törzsköny
veit a, vegyivédelmi anyagi szolgálat köteles kezelni és 
őrizni, azokba bejegyzéseket eszközölni.

A törzskönyveket alegységek részére kiadni nem szabad.

b) Speciális műszerek törzskönyvei.

A műszerek mellé rendszeresített törzskönyveket első eset
ben mindig a gyártó vállalat tölti ki és csatolja a leszállí
to tt műszerek mellé. 
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A törzskönyveknek minden esetben és mindenkor a műsze
rek mellett kell lenniük, melyeket a használó személy, vagy 
a műszert bevizsgáló javító szakközegek értelemszerűen 
kötelesek vezetni.

A törzskönyvekbe általában vezetni kell:
— a készülék üzemeltetési, használati idejét;
— a konzerválásra vonatkozó adatokat;
— a készülék csapat (számadótesti) javítását;
— a közepes- és nagyjavítás adatait és
— a készülék hitelesítésére vonatkozó adatokat.

A közepes- és nagyjavítás, valam int hitelesítés adatait a 
felsőfokú anyagi szerv központi javítóm űhely illetve 
laboratórium a jegyzi be a törzskönyvbe.

Az átadás-átvétel rovatokat az átadó-átvevő szerv köteles 
kitölteni.

c) Felszerelési lap.

A vegyivédelmi személyi anyagokról és felszerelésekről 
külön felszerelési lapot kell felfektetni a hivatásos állo
mány, valamint a felszerelésre kerülő polgári állomány ré
szére.

A felszerelési lapot egy példányban, géppel, vagy tintával 
olvashatóan -  kell kiállítani és vezetni, melyet a  vegyi
védelmi anyagi szolgálat köteles kezelni és őrizni.

A felszerelési lapot a G - 2., illetve a jelen utasításban 
előírtak szerint kell vezetni.

A sorozott állomány vegyivédelmi személyi felszerelések
kel történő ellátása során a  részükre kiadott személyi fel
szereléseket a " Ruházati alapfelszerelési könyv” -be kell 
bevezetni. Az „Alapfelszerelési könyv vezetését, kezelé
sét a " Ruházati szakutasítás” ír ja  elő.

d) Munkalap a vegyivédelmi anyagok tervezéséhez.

A vegyivédelmi speciális anyagokat és felszereléseket a 
4. sz. munkalapon kell tervezni.
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Az egyes rovatok kitöltési utasítását a 5. sz. melléklet ta r
talmazza.

A tervezési munkalap felterjesztésével egyidőben fel kell 
terjeszteni a 2. sz. melléklet szerinti kim utatást is, az egyes 
anyagok és felszerelések bevizsgálásának eredményéről.

A kim utatás házilag készítendő.

e) Helyzetjelentés az egyes vegyivédelmi anyagokról és fel
szerelésekről.

Az egyes vegyivédelmi anyagokról és felszerelésekről a 
középfokú szerveknek és a számadótesteknek minden év
ben -  a külön utasításban m eghatározott időben -  kész
letjelentést kell felterjeszteni a 3. sz. m elléklet szerinti ki
mutatáson. (A kim utatás házilag készítendő.)

A készletjelentésbe felsorolandó cikkek körét esetenként 
külön utasítás szabályozza.

A jelentés célja, hogy az elöljáró szerveket tájékoztassa:
— az ellátottsági, helyzetről;
— a készletek állapotáról és felhasználásáról.

A jelentést mindenkor a szerv -  számadótest -  nyilván
tartási adatai, valamint a bevizsgálások alkalmával felfek
te te tt kim utatások alapján kell elkészíteni és a szerv -  
számadótest -  parancsnokával is alá kell íratni.

A helyzetjelentéshez magyarázó jelentést kell csatolni, 
melyben a szerv -  számadótest -  beszámol:
— a vegyivédelmi anyagok bevizsgálásának és ellenőrzé

sének eredményéről;

— a bevizsgálások és karbantartások menetéről, a felsze
relések állapotáról;

— mely kiegészítő és javító anyagok és alkatrészek hasz
nálódnak nagyobb mértékben;

— mely anyagok és felszerelések rongálódnak és vesznek 
kárba gyakrabban;
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— az ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok meg 
szüntetésére te tt intézkedésekről;

— a függő tételekről, kárügyekről, továbbá
— minden -  a vegyivédelmi anyagi szakszolgálattal kap

csolatos -  problémákról, javaslatokról, stb.

f) Jegyzék a személyi felszerelési cikkekről.

(Házilag készítendő, 6. sz. melléklet.)

A jegyzéket a személyek vezénylése alkalmával két pél
dányban kell elkészíteni és kitölteni. Az egyik példány a 
készítő szervnél marad, másodpéldányát a vezényelt sze
mély részére kell átadni.

Vezetése, kezelése jelen utasítás IV. fejezet 2 6 /b  pontjá
ban foglaltak szerint történik. Kitöltése géppel, vagy tinta 
ironnal, indigóval készül.

A vegyivédelmi anyagokra és felszerelésekre vonatkozó rész
letes leírásokat, tárolásukra, kezelésükre, karbantartásukra, 
javításukra vonatkozó utasításokat a külön kiadásra kerülő 
utasítások tartalm azzák. Az ezekben foglaltakat minden vegyi
védelmi anyagot és felszerelést használó, felhasználó szerv, 
számadótest, alegység és személy, valamint vegyivédelmi szol
gálat köteles betartani.
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M E L L É K L E T E K
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"Jelen utasításban több helyen utalás van a G- 1., valamint 
a G - 2. utasításokban foglaltakra. Ezek betartása, végrehaj
tása kötelező és a hivatkozott nyilvántartási, valamint elszá
molási okmányokat az arra  kötelezetteknek vezetni kell.
A mellékletek között csak néhány speciális központilag és 
házilag készítendő nyomtatvány formák vannak felsorolva, 
melyek vezetése az illetékesekre vonatkozóan kötelező érvé
nyűek.”
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1. sz. melléklet.

HADI-HASZNÁLHATÓSÁGI FOKOZATOK SZERINTI 
OSZTÁLYOZÁS

I. Légzőszerv védő vegyivédelmi anyagok
1. Gázálarc légtisztító.

II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő, valam int használatlan, de megnöve
kedett légzési ellenállású (7 higany mm-ig) egyébként védőképessége 
maximum 10%-kal lehet kevesebb az eredeti értéknél.

III. fokozat:
Jelentős felületen rozsdás, ütődött, horpadt menetű, horpadt kupakú, 
de még javítható légtisztítók, melyek védőképesség és légzési ellenállás 
szempontjából megegyeznek az "A" kategóriába sorolhatókkal. 

IV. fokozat:
27 hg mm-nél magasabb légzési ellenállású, 10% csökkenésnél kevesebb 
ideig védő légtisztító, amelyekből az aktív szén szóródik.
Átnedvesedett selejtanyagok.

2. Gázálarc fejrész.
II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő, közepes vagy n ag y jav íto tt, valamint 
a használatlan, de megsárgult, repedezett gumijú, de a kétszeresre nyúj
tást kibíró, feltétlenül hibátlan és használható fejrészek.

III. fokozat:
Rozsda, vagy mechanikus sérülések m iatt egyes fémalkatrészek, cserére 
szoruló fejrészek.
Törött szemüvegek, laza száj részek. Szúrások, 5 mm-nél nem hosszabb 
szakadások és szilárd zárványok kicseréléséből származó lyukak a 

 gumin.

IV. fokozat:
Összefüggő rozsda, vagy mechanikus sérülés minden fémalkatrészen. Öt 
mm-nél hosszabb szakadások a sisakálarc peremén, szakadások a közép 
varrat mentén, a rugalmasság elvesztése (a gumi elöregedett) mély repe
dések, amelyek nem bírják ki a kétszeresre való nyújtást.
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3. Hordtáskák.

II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő közepes vagy nagyjav ításból kikerülő, 
teljesen hibátlan.

III. fokozat:
Rozsdás, tisztításra és festésre szoruló fémszerelvények. Hiányzó heve
derek, csatok, csúsztatok, szorítok, karabinerek, felfeslett varrások.

IV. fokozat:
Szakadt, szétmálló, jav íthatatlan  táskák.

4. Szénmonoxid szűrőbetét (hopkalit).

II. fokozat:
A szelence súlya maximum 20 grammal nehezebb az eredetinél.

III. fokozat:
Felületi rozsdásodás, az egész szelencét tisztítani és festeni kell, a súly
növekedés nem több 20 grammnál.

IV. fokozat:
20 grammnál nagyobb súlynövekedés. A szűrőréteg szóródik. Az elnyelő 
anyag porlik, kiszóródik. A szelence testén, vagy a nyakrészen jav ítha
tatlan  horpadás. Mély rozsda, átrozsdásodott fal. Lyukak a szelencén.

5. Lúgosszelencék (oxigénlégzőhöz).

II. fokozat:
Közepes javításból kikerülő szelencék. Új, vagy középjavított szelencék: 
a légzési ellenállás 25 vízoszlop mm alatt, maximum 25 százalékkal csök
kent védőképesség, a szénsav átszivárgás az első percben nem több 0,3 
százaléknál.

III. fokozat:
Felületi rozsdásodás (3 cm2-nél nagyobb területen), amelyet le kell tisz
títani és festeni.

IV. fokozat:
Elmozdult szűrőréteg. Állandó szemcse és porszóródás a szelence nyílá
sán át. 
A légzési ellenállás 25 vízoszlop mm felett: 25%-nál nagyobb védőképes
ség csökkenés. Percenként 0,3%-nál nagyobb szénsav átszivárgás. Nem 
légmentes zárás (lyukak, átrozsdásodás). Elhasználódott szelencék, ame
lyek m ár nem javíthatók.
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6. Oxigén légzőkészülék.

II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő, valam int közepes, vagy n ag y jav ítás
ból kikerülő kom plett,  beszabályozott, teljesen használható készülékek, 
amelyek manométere, finim étere,  nyomáscsökkentője és palackja (oxi
génnel töltve vagy anélkül) hibátlan, függetlenül a szavatossági időtől.

III. fokozat:
Javítható szúrások,- szakadások az álarc testen, vagy a légzsákon. Hibás 
cserélhető alkatrészek. Hibás csillámszelepek. Repedezett festék a készü
lékházon. K ipróbálatlan és beszabályozatlan légzőkészülékek. Hibás száj
részek és összekötő tömlők.
Hibás, cserére szoruló légzsákok.
Hibás tüdőautom aták, vagy egyéb alkatrészek.
Javítható horpadások a készülékházon és tetőn.
Erős, tisztításra és újrafestésre vagy nikkelezésre szoruló alkatrészek.

IV. fokozat:
Használhatatlanná vált és nem javítható készülékek.

7. Óvóhely-szűrő készletek.

II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő, valam int közepes és nagyjavításból ki
kerülő teljesen komplett és használható készletek.

III. fokozat:
Felületrozsdásodás, amely az egész felület letisztítását, újrafestését teszi 
szükségessé. Hibás légvezetékek vagy ajtók. Javítással megszüntethető 
hibák a ventillátorban.
Horpadt, felújításra szoruló készüléktest.
Elhasznált, védőréteg, amelyet ki kell cserélni. Hibás, cserére szoruló 
alkatrészek.

IV. fokozat:
Nem légmentes zárás, lyukas, átrozsdásodott készüléktest, erős horpa
dások. A készlet használhatatlan és nem javítható.

II. Egyéni és bőrvédő eszközök

8. Összfegyvernemi védőfelszerelés, védőruha, védőharisnya, védőkötény.

II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő, valam int közepes és n ag y jav ítás
ból kikerülő védőeszközök, melyek hibátlanok.
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Enyhén rozsdás kapcsok, gyűrűk, leszakadt bújtatok, gyenge összeraga
dás, amely azonban nem sérti meg a védőréteget.

III. fokozat:
Javítható szakadások és szúrások.
Hiányzó gombok, kapcsok, fülek, horgok, szalagok, kopások a védőré
tegen.

IV. fokozat: 
Az anyag védőképességét több, m int 40%-ban elvesztette, szakadt, el
öregedett, foszlik.
Erősen összeragadt felületek, a védőréteg folytonossága megszűnt.

III. Vegyimentesítő anyagok

9. Klórmész és kálciumhipoklorit.

II. fokozat:
20 és 30% közötti aktív klórtartalom.
A csomagolás kifogástalan. 

III. fokozat:
10 és 20% közötti aktív klórtartalom , részben összecsomósodott anyag: 
hibás, de szállításra még alkalmas göngyölegben (kiképzési és eü. célokra 
felhasználható).

IV. fokozat:
15%-nál alacsonyabb aktív klórtartalom.

IV. Vegyi és sugárfelderítő eszközök

10. Vegyi felderítő.

II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő közepes, vagy nagy-javításból kike
rülő, komplett, a szavatossági időn belüli kimutatócsövekkel felszerelt 
készletek.
A le járt szavatossági idejű kimutatócsöveket ki kell cserélni a készlet 
alacsonyabb értékcsoportba sorolása nélkül.

III. fokozat:
Javításra szoruló és felszerelésekből kiegészítésre szoruló készletek, 
amelyek fentiek nélkül nem használhatók.

IV. fokozat:
Hibás és javíthatatlan  készletek.
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11. Sugárzásmérő készülékek.

II. fokozat:
Használt, vagy használatban lévő. hibátlan, használható, valam int a ké
szülék felbontása nélkül javítható kisebb hibás készülékek.

III. fokozat:
Közepes javításra szoruló készülékek. A készülék felnyitásával jav ít
ható hibák, a hitelesítés, ellenőrzésre szorul. A készülék teljes szétsze
désével javítható hibák, egyes alkatrészek (egységek) cseréje és ú jra
hitelesítése.

IV. fokozat:
Használhatatlan készülékek, amelyek javítása lehetetlen, vagy nem cél
szerű.

V. Mentesítő és ködösítő eszközök

12. Háti m entesítő készülékek (permetezők).

II. fokozat:    

Használt, vagy használatban volt, karbantartásra szoruló, vagy közepes 
javításból kikerülő hibátlan, kom plett klt.

III. fokozat:  
Közepes javításra, alkatrész cserére, rozsdátlanításra, újrafestésre és a 
hermetikus zárás ellenőrzésére szoruló készülékek.

IV. fokozat:  

Használhatatlan készletek, amelyek javítása m ár nem lehetséges, vagy
nem gazdaságos.

VI. Szakgépkocsik.

13. Bármilyen típusú és rendeltetésű szakgépkocsik.

II. fokozat:
3 000 km-nél többet futott, vagy 100 üzemóránál többet m űködtetett, 
teljesen hibátlan, kom plett tartalékrészekkel, tartozékokkal ellátott gép
kocsik.

III. fokozat:
A lefutott kilométerek alapján a motor alváz részén, vagy a szakfelsze
relés terén közepes javításra szoruló gépkocsik: ha a javításnál két, vagy
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több egységet le kell cserélni, vagy nagyjavításba kell venni, a többi 
egység műszaki állapota pedig ellenőrzésre, javításra és beszabályozásra 
szorul.

IV. fokozat:
Az elhasználódás, baleset, vagy egyéb okok m iatt használhatatlanná vált 
gépkocsik, amelyeknek sem a gépkocsi, sem a szakfelszerelés részét nem 
lehet felújítani.

Megjegyzés: I. fokozat csak a központi tárintézetben lehet, m int gyári új fel
szerelés!
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TÁBLÁZAT A FOKOZATBA NEM SOROLHATÓ ANYAGOK
HADI-HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK M EGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Sor
szám

Az anyag 
megnevezése

Jellem ző tulajdonság, am ely alap ján  
m egállapíthatjuk , hogy az anyag rendeltetése 

szerin t m ár nem  használható
A m egállapítás 

m ódja

1 2 3 4

1 Benzol Szennyezettség, m echanikus szennyeződés 
(üledék az edény fenekén) vagy víz jelenléte 
az anyagban.

Szem revételezés 
és laboratórium i 
vizsgálat.

2 Széntetraklorid Szennyezettség (zavaros folyadék, bő rozsda,  

csapadék).
Szemrevételezés.

3 A m m ónium -hidroid Idegen anyagokkal való szennyezettség, 
10%-nál kisebb am m óniák tartalom .

Szemrevételezés, 
laboratórium i, 
vizsgálat.

4 NaOH G ranulált a lakban  elfolyódás, folyékony á lla
potnál, ha  75%-nál kisebb a  m arónátron 
tartalom .

Szemrevételezés,
vizsgála t.

5 K alcinált szóda Idegen anyagokkal való szennyezettség: 
75%-nál kisebb nátronkarbonát tartalom .

Szemrevételezés,
vagy
laboratórium i
vizsgálat.

6 Szulfuriklorid 80%-nál kisebb szulfuriklorid  ta rta lom  
és 3% -nál nagyobb el nem  illanó m aradék.

Laboratórium i
vizsgálat.

7 Szudánpor Szennyezett, göröngyös, összetapadt, m egválto
zott színű, értékes séget vesztett anyag, 
vagy nedvesség tartalom .

Szemrevételezés 
és laboratórium i 
vizsgálat.

8 Á ram források 
(Elemek, telepek)

1. Nedves foltok és sólerakodások a burkolaton, 
az elektro lit átszivárgásától, leszakadt, vagy 
teljesen szigeteletlen kivezetések, hiányzik 
a külső szigetelő burkolat nem  lá thatók  a 
polaritás jelzései.

2. Az elektrom os jelzők nem  felelnek meg a 
m űszaki követelm ényeknek (rak tárban  való 
tárolásnál).

3. A csapatoknál, szám adótesteknél rendeltetés- 
szerű használat közben kim erü lt telepek, 
le já rt táro lási telepek.

Szemrevételezés, 
m érőm űszerek
kel való 
ellenőrzés.
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10

11

12

13

14

K im utató csövek 
(Reagens)

Reagensoldatok

Kilégző és be
légző szelepek

Gum itöm lők

Páram entesítő
lemez

Páram entesítő
szappan

M echanikusan sérült, nem  légm entesen záró 
cső, am pulla. A töltő anyag és az am pullában 
lévő folyadék színe a mérgező anyag k im utatá
sát befolyásoló módon szétszóródott; nincs szín
jelzés a  csövön; érzékenységüket elvesztett 
és le já rt szavatossági idejű  csövek.

Szennyezett, bom lott üledékes, zavaros, meg
változott színű és összetételű anyagok.
(Részletesen külön szabályzatban)

Deformáció és gumi elöregedés következtében, 
am ely a légm entes zárást nem  biztosítja.

Repedezett, lyukas, szakadt tömlők, am elyek 
m ár nem  biztosítják a zárást.

Elhomályosodott, repedt, deform álódott 
lemezek.

\

A szappan elfolyódott.

Szem revételezés 
és laboratórium i 
vizsgálat.

Szemrevételezés, 
szükség esetén 
laboratórium i 
vizsgálat.

Szem revételezés 
és légmentesség 
vizsgálat.

Szem revételezés 
és nyom áspr óba.

Szemrevételezés.

Szemrevételezés.
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..................................................................  2. sz. melléklet.

szerv megnevezése 
Kitöltés u tán 
SZIGORÚAN TITKOS!

K I M U T A T Á S
a vegyivédelmi anyagok és felszerelések hadihasználhatósági fokozat

szerinti osztályozásáról

Egység, alegység megnevezése 
és a  megvizsgálás ideje

A c i k k
A meg

A megvizsgált 
készlet megoszlása

A III.
fok.-ból

száma megnevezése
M. e. vizsgált

készlet
mennyisége II. III. IV.

helyi
leg

köz-
p.-lag

javítható

\

s
1 9 6 .... év ..........................  hó . . . .  n. .......................................................................................

anyagi (htp.) vez. bevizsgálást végző személy,
 előadó, m űm ester
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számadótest megnevezése

szerv parancsnoka

3. sz. m elléklet.

K itöltés után  

SZIGORÚAN TITKOS!

H E L Y Z E T J E L E N T É S  
....................... anyagokról

196__  év .............................. hó ......... -i helyzet

vegyivédelmi szolgálatvezető 

NA — 1301.

anyagi oszt. vez. (htp. pk.)

87
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__________A c i k k__________ 19 . .  é v __________ Legutóbbi jelentés óta_______

.......... - i Veszteség
Sorszám megnevezése  Bevétel K iadás Felhasználás

Térítve

1____________________________ 2 _____________________________ 3_______ 4_______ 5_______ 6 7  8 9
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89

19.. é v ...................... hó . . . . - i  helyze t________  K ellálladékkal
használhatósági fokozat szemben

összesen   IV.
fokozat  oszt. fokozat oszt. fokozat oszt. fokozat oszt. h iány többlet 

________________ kategória k a tegória k a teg ó ria  kategó r i a ___________________________
10 11 12 13  14 15 16



ÁBTL-4.2.-10-24/3/1964/91



ÁBTL-4.2.-10-24/ 3/1964/ 92
..................................................................  4. sz. melléklet.

szerv megnevezése Kitöltés után
SZIGORÚAN TITKOS!
Készítette: .................................................
E llen ő riz te :................................................

htp. pk. (agi. o. vez.)

M U N K A L A P  
a vegyivédelmi (lg.) speciális cikkek tervezéséhez

N

A c i k k
M.  e.

Kell
össze

összesen

Nyitó 
készlet 
I. hó 1. 
VI. hó 

1 .

Záró 
készlet 
V. hó 

31. 
XII. hó 

31.

Z á r ó készlet T ervjavaslat
vaslat

évre
össz. Fe

le
sl

egrak tá rban hasz

kiadva

hasz
nálható 

össz. 
7 + 8  +  9

selejtre
vár

6- 10száma megnevezése 
típusa, m érete új hasz

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

•

4

S
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5. sz m ellék let.

U T A S Í T Á S  
a " M unkalap a vegyivédelmi speciális cikkek tervezéséhez” 

című melléklet kitöltéséhez

A 4. hasábba az "A” jelű cikkekből a rendelkezésre álló norm ák és mérő
számok alapján kialakított össz-szükségletet (kellálladékot), a "B” és "C” 

jelű cikkekből az előző tervezés óta eltelt időszak alatt felhasznált mennyi
séget kell beírni.

Az 5- 6. hasábba "A" jelű term ékeknél a tervezéskori nyilvantartási adato
kat, a "B” és " C’; jelű termékeknél pedig csak a szerv (számadótest) rak tá

rában lévő mennyiségeket kell megadni.

A 7., 8., 9. és 10. hasábokat csak az "A” jelű cikkek vonatkozásában kell k i
tölteni. 

A 11. hasábba az "A” jelű cikkeknél a 6. és 10. hasáb különbözetét kell 
beírni.

A 12. hasábba az " A” jelű cikkeknél a kellálladék és a meglévő használható 
készlet különbözetét -  figyelemmel a várható selejtre -  a "B” és "C” jelű 

cikkeknél pedig a készlet figyelembe vételével a tervévben szükséges me n
nyiséget kell beírni.

A 13. -hasábba a kellálladék és meglévő készlettel szemben mutatkozó több
letet -  a selejt utánpótlására szükséges mennyiség figyelembe vételével -  
kell feltüntetni.
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6. sz. m ellék le t
ú tbaindító  szerv

HÁZILAG KÉSZÍTENDŐ!

V

J E G Y Z É K  

a  s z e m é ly i  f e l s z e r e l é s i  c ik k e k r ő l

*

. . . .......... ....................... . . . ........................ rendfokozat: ..............................

vezénylés, vezénylés befejezése alkalm ával az alábbi vegyivédelmi anyagokat v itte  m agával.

I. Főcikkek:

II. K iegészítő cikkek:

, 196. . . .  év ......................................  hó ___ nap.

útbaind ító  pk.

95

ú tbaind íto tt
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7. sz. m elléklet.

K I M U T A T Á S  
a hatálytalanított rendeletekről és utasításokról

K i a Kiadás
Minősítés

Fo
ly

ószám

száma kelte
T á r g y a

1 18- 402/1 1962. I. 13. Vegyivédelmi anyagokkal való 
gazdálkodás szabályai.

Főosztályvezetői
intézkedés

2 402/4 1962. I. 31. Vegyivédelmi anyagok cseréje 
és a többletek rendezése

Osztályvezetői
intézkedés.

3 18- 465 1962. VI. 22. Készletjelentés bevezetése. Főosztályvezetői
utasítás.

4 1284/3 1962. IX. 13. Gázálarcok minősítése. Főosztályvezetői
intézkedés.

5 18- 1011 1963. II. 26. Felesleges és selejt vegyivédelmi 
anyagok bevonása, a javítások 
m értéke.

Ö. alosztályvezetői  
intézkedés.
(m elléklet nélkül)


