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14/1987. számú
INTÉZKEDÉSE

a szolgálati lőfegyverek és lőszerek biztonságos őrzésének
szabályozásáról

Budapest, 1987. évi április hó 27-én.

A szolgálati lőfegyverek és lőszerek biztonságos őrzéséről szóló 
13/1986. számú belügyminiszteri parancs (a továbbiakban: pa
rancs) 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján a szolgálati lő
fegyverek és lőszerek biztonságos őrzésének szabályozására ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Szolgálati lőfegyvernek minősül minden, a Belügyminiszté
riumban rendszeresített, a fegyverzeti normában meghatáro
zott vagy a fegyverzeti anyagokra vonatkozó Gazdasági Szer
vezési Állománytáblában jóváhagyott fegyver, függetlenül a 
külön engedélyezett felhasználástól, alkalmazástól.

2. A személyi és egységfelszerelésként biztosított szolgálati lő
fegyver és lőszer a veszélyes anyagok csoportjába tartozik. 
Tárolása, kezelése, megőrzése és ellenőrzése kiemelt felelős
séggel és fontossággal bíró feladat. Szolgálati lőfegyver és lő
szer eltulajdonítása, tisztázatlan és igazolatlan hiánya rend
kívüli eseménynek minősül.

3. A vezető (parancsnok) köteles a parancsban és a jelen intéz
kedésben foglaltak szerint megszervezni a beosztott személyi 
állomány szolgálati lőfegyverének és lőszerének biztonságos 
tárolását, kezelését, megőrzését és ellenőrzését.

4. A vezető (parancsnok) szabályozza a fegyverszoba nyitását, 
zárását, a kulcskezelést és a fegyverkiadási, -visszavételi 
okmányok elhelyezését a helyi sajátosságok, harckészültségi 
és karhatalmi feladatok figyelembevételével.
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5. Tábori vagy laktanyán kívüli egyéb elhelyezés esetén a vezető 
(parancsnok) parancsban szabályozza a szolgálati lőfegyver 
és lőszer tárolására, kezelésére, megőrzésére és ellenőrzésére 
vonatkozó rendszert. A körülményektől függően, a helyi vi
szonyokra alkalmazva be kell tartani az állandó elhelyezésre 
vonatkozó előírásokat.

6. A szolgálati lőfegyver és lőszer tárolásával, kezelésével, meg
őrzésével és ellenőrzésével kapcsolatos rendszabályok isme
retét, alkalmazását, azok betartását, illetve betartatását min
den körülmények között meg kell követelni a személyi állo
mánytól.

7. A használatra kiadott szolgálati lőfegyver és lőszer -  a pa
rancs alapján -  tárolható:
a) fegyverszobában (csoportos tárolás);
b) személyi páncélszekrényben, vaslemezszekrényben vagy 

rögzített vaslemezkazettában (egyéni vagy csoportos tárolás 
);

c) ügyeleti szolgálatnál (csoportos tárolás).

8. A szolgálati lőfegyverhez biztosított szolgálati lőszert fegyve
renként külön-külön készletezve (pl.: vászonzacskóban, fura
tos fa számolólapon, műanyag dobozban stb.) -  a szolgálati 
lőfegyvertől elkülönítve -  kell tárolni. Ez alól kivételt képez 
a 7. pont b) alpontjában engedélyezett tárolási mód. A fegy
verszobában tárolt szolgálati lőfegyverhez tartozó szolgálati 
lőszert biztonsági zárral (lakattal) ellátott faszekrényben (pán
cél-, vaslemezszekrényben) kell tárolni. Megengedett vasle
mezkazetta alkalmazása is.

9. A szolgálati lőfegyver és lőszer tárolóhelyén személyi tulaj
dont képező vadász- és egyéb lőfegyver, valamint az ilyen lő
fegyver lőszere nem tárolható. Ez alól kivételt képez a vezető 
(parancsnok) által központi tárolásra bevont lőfegyver és lő
szer.

10. A fegyverszobával szemben támasztott főbb követelmények:
a) a fegyverszoba ajtaja az elhelyezési körlet belsejébe nyíl

jon oly módon, hogy az jól ellenőrizhető legyen;
b) földszinten levő fegyverszoba minden ablakára, az emele

ten levőnél az utcára nyíló ablakokra, valamint az olya
nokra, amelyek mellett a külső falon közvetlenül tűzlétra 
vagy más felmászásra alkalmas tárgy van, vasrácsot kell 
felszerelni;

c) a fegyverszoba ajtajára biztonsági zárat (lakatot) és az aj
tókeretre biztonsági zárral (lakattal) ellátott vasrácsot kell 
felszerelni;

d) biztonsági zárral (lakattal) ellátott vasrácsot kell felszerel
ni olyan belső átjárókra is, amelyek a fegyverszobából más 
helyiségbe nyílnak, és annak a helyiségnek további helyi
ségbe (pl. folyosóra, irodába stb.) nyíló ajtaja van.
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11. Fegyverszoba berendezése és általános rendje:
a) a fegyverszobát be kell rendezni szolgálati lőfegyver és 

lőszer tárolásához szükséges fegyvertámlával, tárolószekrénnyel 
. Ennek hiányában a szolgálati lőfegyver és lőszer 

tárolására alkalmazható páncélszekrény, vaslemezszekrény 
és vaslemezkazetta, valamint biztonsági zárral (lakattal) el
látott faszekrény, továbbá -  csak fegyver tárolására -  
szabvány fegyvercsomagoló láda is;

b) a karbantartó asztalt lehetőség szerint a fegyverszobában 
vagy külön karbantartó helyiségben, esetleg a folyosón kell 
elhelyezni;

c) a fegyvertámla és fegyvertároló szekrény minden fegyver
tároló fészkénél névtáblát (1. sz. melléklet) kell elhelyezni. 
Tárolószekrényenként (fegyvertámlánként) minden fegy
verhelyet 1-től kezdődően, jól láthatóan és olvashatóan be 
kell számozni;

d) a szolgálati lőfegyvertől elkülönítve a fegyverszobában kell 
elhelyezni a gyakorló és metszet lőfegyvert fegyvertámlán 
(tárolószekrényben) vagy szabvány csomagolóládában;

e) az egyes szolgálati lőfegyvertípusokhoz rendszeresített na
gyobb terjedelmű tartozékokat a fegyverszobában elhelye
zett és erre a célra kialakított polcon vagy szekrényben 
kell tárolni;

f) külön szekrényben (ládában) kell elhelyezni a szolgálati lő
fegyver karbantartásához szükséges karbantartó anyagot;

g) ahol lehetőség van, a fegyverszoba falára kell kifüggesz
teni a szolgálati lőfegyver szét- és összeszerelését, valamint 
karbantartását bemutató oktató falitáblákat, továbbá tűz
védelmi és biztonsági előírásokat;

h) a fegyverszobában -  a szolgálati lőfegyverhez tartozó lő
szeren kívül -  lőszer még ideiglenes jelleggel sem tárol
ható; (Kivételt képez a 9. pont alapján bevont lőfegyver 
és lőszer.)

i) a fegyverszobában csak az oda rendszeresített anyag és 
eszköz tárolható, más anyagot még ideiglenes jelleggel sem 
szabad ott elhelyezni;

j) a fegyverszobát minden esetben tisztán, rendezett állapot
ban kell tartani;

k) a fegyverszoba világítása biztosítsa az ott folyó tevékeny
ség zavartalan végrehajtását;

l) fegyverszobában a dohányzás és a nyílt láng használata 
nem megengedett;

m) a fegyverszobában tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

12. Laktanyai elhelyezési körülmények esetében, amikor a kör
letben fegyverszoba kialakítása nem lehetséges, a szolgálati
lőfegyver tárolható:
a) a körlet folyosóján elhelyezett, biztonsági zárral (lakattal) 

és pecséttel ellátott tárolószekrényben (páncélszekrényben, 
vaslemezszekrényben vagy rögzített vaslemezkazettában);
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b) a körlet folyosóján falba épített, ajtóval felszerelt, bizton
sági zárral (lakattal) zárható és pecséttel ellátott tárolóhe
lyen;

c) a körlet folyosóján elhelyezett lezárható fegyvertámlán el
helyezett szolgálati lőfegyvereket úgy kell rögzíteni (pl. a 
szolgálati lőfegyverek sátorvasain átfűzött, lezárható, le
pecsételhető fémből készült zárórúd), hogy azokat a fegy
vertámláról csak a rögzítőszerkezet felnyitása után lehes
sen levenni.

13. Pisztoly tárolását a körlet folyosóján a 12. pont a) vagy b) al
pontjában foglaltak szerint kell megoldani.

14. Laktanyán kívül elhelyezett, népgazdasági tevékenységet vég
ző alegység (pl. építő alakulat) szálláshelyén szolgálati lőfegy
ver és lőszer -  a hivatásos állományét kivéve -  nem tárol
ható.

15. Az őrség fegyverzeti anyagait az őrség elhelyezési körletében 
a pihenőhelyiségtől elkülönítve kell tárolni.

16. Tábori körülmények között -  csoportos tároláshoz -  külön 
fegyversátrat kell kijelölni és berendezni. Ha a fegyversátor 
elhelyezése olyan, hogy azt az ügyeleti szolgálat ellenőrizni 
nem tudja, a fegyvertároló sátor elé fegyveres őrt kell felál
lítani.

17. Harcjárműben -  a beépített fegyvereken kívül -  vagy bár
mely más járműben, őrizet nélkül szolgálati lőfegyver és lő
szer még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

18. A tárolóhelyen a szolgálati lőfegyvert és lőszert csak karban
tartott állapotban szabad elhelyezni. Aki szolgálati lőfegyver
rel van felszerelve, köteles szolgálati lőfegyverét és lőszerét 
rendszeresen karbantartani, azok legjobb technikai állapotá
ról gondoskodni. A szolgálati lőfegyvernél, lőszernél jelentke
ző technikai rendellenességet a használó személy a vezetőjé
nek (parancsnokának) köteles jelenteni. A szolgálati lőfegy
veren, lőszeren tapasztalt technikai rendellenesség megszün
tetésére intézkedni kell.

19. A szolgálati lőfegyver és lőszer tárolásánál a szolgálati lőfegy
vert és lőszert tartalmazó tárolóhelyet a helyiségből történő 
rövid idejű eltávozás esetén is be kell zárni. Hosszabb idejű 
eltávozás vagy a napi munka befejezése után a lezáráson túl 
azt le kell pecsételni. A szolgálati lőfegyvert és lőszert tartal
mazó tárolóhely nyitott állapotban a felelős személy felügye
lete nélkül nem maradhat. A felügyeletet a felelős személy 
másra nem ruházhatja át.

20. Az ügyeleti szolgálatnál csoportosan tárolt szolgálati lőfegy
vert és lőszert -  ha fegyverszoba nem áll rendelkezésre -  
páncélszekrényben, vaslemezszekrényben, vaslemezkazettá
ban vagy biztonsági zárral (lakattal) ellátott szekrényben kell 
elhelyezni.
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21. Géppisztoly és lőszere lakáson még ideiglenes jelleggel sem 
tárolható. A feladat végrehajtása után azt központi tárolásra 
kell leadni.

22. Hivatásos állományú személy részére, akiknek személyi fel
szerelésként biztosított szolgálati lőfegyvere és lőszere cso
portosan tárolt, engedélyezett helyettesítő karton (2. és 3. sz. 
melléklet) alkalmazása. A helyettesítő kartont pisztoly és gép
pisztoly vonatkozásában eltérő színben kell elkészíteni a fel
cserélhetőség kizárása végett. A helyettesítő kartonon feltün
tetett elhelyezési számnak azonosnak kell lennie a tárolóban 
levő fegyverhelyszámmal.

23. A helyettesítő kartont a közvetlen vezető (parancsnok) írja 
alá és látja el pecsétjével.

24. A szolgálati lőfegyver és lőszer tárolóhelyről történő végleges 
bevonását követően a helyettesítő kartont a tárolásért és ke
zelésért felelős személy a tárgyév végéig őrizze meg, majd a 
TÜK szabályoknak megfelelően megsemmisítés céljából ad
ja le.

25. Csoportos tárolásnál ki kell jelölni a szolgálati lőfegyver és 
lőszer kezeléséért felelős személyt és helyettesét.

26. A szolgálati lőfegyver és lőszer kezelésével megbízott személy 
felelős a kiadás jogosságáért, az okmányok pontos, hiteles ve
zetéséért, a tárolás általános rendjéért, a kulcs előírás szerin
ti kezeléséért.

27. Csoportos tárolásnál a tárolóhelyen a melléklet szerinti ki
mutatást (4. sz. melléklet) kell elhelyezni. A bekövetkezett 
változást, módosítást a kimutatáson azonnal át kell vezetni. 
Folyamatos, naprakész vezetéséről a tárolásért felelős személy 
köteles gondoskodni.

28. A szolgálati lőfegyvert és lőszert a csoportos tárolásért felelős 
személy helyettesítő karton (2. és 3. sz. melléklet) ellenében, 
továbbá a fegyverkiadási füzetben (5. sz. melléklet) vagy elő
jegyzésben (6. sz. melléklet) eszközölt aláírás ellenében ad
hatja ki, illetve a visszavételt aláírásával igazolja. Az aláírási 
kötelezettség alól kivételt képez a helyettesítő karton alkal
mazása, továbbá fegyverkiadási füzet vagy előjegyzés veze
tése esetében a magasabb harckészültségbe helyezés és egyéb 
halasztást nem tűrő eset. Ekkor a fegyverkiadási füzetet vagy 
előjegyzést utólag kell kitölteni.

29. Lövészethez, szolgálati lőfegyverrel előírt kiképzéshez és 
foglalkozáshoz a szolgálati lőfegyver kiadásánál a helyettesítő 
karton nem alkalmazható. A szolgálati lőfegyver kiadását és 
visszavételét fegyverkiadási füzeten vagy előjegyzésben kell 
dokumentálni.

30. A tárolóhelyen elhelyezett fegyverzeti anyagokról a kezelés
sel megbízott személynek bármikor pontosan el kell tudni 
számolnia. A tárolásért, kezelésért való felelősség átadásának-

ÁBTL - 4.2. - 10 - 27 /14 /1987 /5



átvételének alkalmával a tárolóhelyen tárolt szolgálati lőfegy
vert és lőszert mennyiségileg ellenőrizni kell.

31. A tárolóhelyért és kezeléséért való felelősség átadását-átvéte
lét a fegyverkiadási füzetben vagy előjegyzésben fel kell tün
tetni. Az átadó az átadás-átvételnél az átvevőnek mutassa ki 
a szolgálati lőfegyverek és lőszerek mennyiségét típus szerinti 
bontásban, az alábbi csoportosítással:
a) kimutatás szerinti szolgálati lőfegyver és lőszer mennyi

sége;
b) tárolóhelyről távol levő szolgálati lőfegyver és lőszer mennyisége 

 (helyettesítő karton, fegyverkiadási füzet vagy elő
jegyzés alapján);

c) tárolóhelyen levő szolgálati lőfegyver és lőszer mennyi
sége.

32. A szolgálati lőfegyverét és lőszerét mindenki köteles szemé
lyesen átvenni, illetve leadni. A szolgálati lőfegyver és lőszer 
nem adható kölcsön.

33. A szolgálat ellátása, feladat végrehajtása után, a tárolóba he
lyezés előtt a szolgálati lőfegyvert és a tárakat üríteni kell. 
Ezt követően a szolgálati lőfegyver és tárak ürítettségéről 
meg kell győződni.

34. Csoportos szolgálati lőfegyver és lőszer kiadásánál engedélye
zett a szolgálati lőfegyver és lőszer összdarabszám szerinti ki
adása és okmányolása a fegyverkiadási füzetben vagy előjegy
zésben. Ez esetben a csoport vezetője (parancsnoka) egy tétel
ben veheti át a szolgálati lőfegyvereket és lőszereket.

35. A csoportos szolgálati lőfegyver és lőszer átvételekor a csoport 
vezetője (parancsnoka) köteles ellenőrizni, hogy minden sze
mély a részére biztosított szolgálati lőfegyvert és lőszert vegye 
fel. A feladat végrehajtása után gondoskodnia kell arról, hogy
az igénybevételt követően a szolgálati lőfegyver és lőszer kar
bantartott állapotban, a legrövidebb időn belül a tárolóhelyen 
leadásra kerüljön.

36. A körlet folyosóján tárolt szolgálati lőfegyver kiadásának és 
visszavételének rendjére a csoportos tárolásra előírtak érte
lemszerűen vonatkoznak.

37. A vezető (parancsnok) köteles a szolgálati lőfegyver és lőszer 
tárolását, kezelését, megőrzését és karbantartását, továbbá az 
előírt okmányok vezetését rendszeresen ellenőrizni, illetve el
lenőriztetni.

38. A végrehajtott ellenőrzéseket, azok tapasztalatait és a feltárt 
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó utasításokat az el
lenőrzési naplóba kell bejegyezni.

39. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat valamint a tapasz
talatokat és megállapításokat írásban kell rögzíteni olyan rész-
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letességgel, hogy azokból következtetéseket lehessen levonni, 
és a szükséges intézkedésekhez kellő információt szolgáltas
son. A végrehajtott ellenőrzés igényes, körültekintő és okfel
táró legyen.

40. Az ismételt ellenőrzésekre különös gondot kell fordítani. Rész
letesen kell ellenőrizni a korábban határidőhöz kötött feladat 
végrehajtását és az ellenőrzés alkalmával megállapított hiá
nyosság megszüntetésére tett intézkedést.

42. Az országos (Kormányőrség) parancsnok, belügyi tanintézet 
parancsnoka, budapesti, megyei rendőrfőkapitány, a VCSÉK 
BM FRE parancsnok a helyi sajátosságok, harckészültségi és 
karhatalmi feladatok figyelembevételével a szolgálati lőfegy
ver és lőszer biztonságos tárolására, kezelésére, megőrzésére 
és ellenőrzésére a parancsban és az intézkedésben foglaltak 
alapján adjon ki rendelkezést.

43. A BM Titkárság vezető, csoportfőnök, önálló osztályvezető, 
továbbá a felsoroltakkal azonos hatáskörrel rendelkező veze
tő a parancsban és a jelen intézkedésben foglaltak alapján 
szervezze meg a beosztott állomány szolgálati fegyverének és 
lőszerének tárolását, kezelését, megőrzését és ellenőrzését.

44. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
a Belügyminisztérium fegyverviselésre jogosult személyi állo
mánya előtt ismertetni kell.

K ISS SÁNDO R s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 540 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
rendőrkapitányok,
hőr. kerület-, illetve ezredparancsnokok.
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1. sz. melléklet

NÉVTÁBLA

(Név, rendfokozat )

Pisztoly

Típusa Betűjele, száma

Géppisztoly

Típusa Betűjele, száma

Megjegyzés: formai eltérés megengedett, tartalmi viszont nem.
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2.sz .  melléklet

HELYETTESÍTŐ KARTON 

( PISZTOLYHOZ)

Elhelyezési szám:

(Név, rendfokozat )

Alulírott elismerem, hogy a ....... :.. típusú.............  gyár
tási számú szolgálati pisztolyomat kiegészítő cikkeivel és a 
szolgálati lőszerekkel együtt átvettem.

Kiállítva:

(Hely, év, hónap, nap )

Ph.

Vezető (parancsnok) Használó aláírása
aláírása

A hátoldalon fel kell tüntetni:

"A helyettesítő karton a pisztoly birtokában a tárolási helyen, 
egyébként a szolgálati igazolványban őrizendő."

Megjegyzés: formai eltérés megengedett, tartalmi viszont nem.
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3. sz. melléklet

HELYETTESÍTŐ KARTON 

( GÉPPISZTOLYHOZ )

Elhelyezési szám:

(Név, rendfokozat )

Alulírott elismerem, hogy a ..............  típusú .......  gyár-
tási számú szolgálati géppisztolyomat kiegészítő cikkeivel és a 
szolgálati lőszerekkel együtt átvettem.

Kiállítva:

(Hely, év, hónap, nap)

Ph.

Vezető (parancsnok) 
aláírása

Használó aláírása

A hátoldalon fel kell tüntetni:

"A helyettesítő karton a géppisztoly birtokában a tárolási helyen, 
egyébként a szolgálati igazolványban őrizendő."

Megjegyzés: formai eltérés megengedett, tartalmi viszont nem.
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4. sz. melléklet

K I M U T A T Á S

F.
sz.

(Elh.
sz.)

Szolgálati lőfegyver és lőszer 
használója

Szolgálati lőfegyver és lőszer adatai

Név r.fok.
Lőfegyver Lőszer

Típusa Betű
jele Száma Típusa Darab-

száma

1 . 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 8.

-

Megjegyzés: formai eltérés megengedett, tartalmi viszont nem.
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5. sz. melléklet

FEGYVERKIADÁSI FÜZET

F.
sz

1.

A kiadást engedélyező

Aláírás
Pecsét
nyomó
száma

2. 3.

PÉLDÁK A HELYES (KITÖLTÉSRE

Kia
dás
idő
pontja

A kiadott szolgálati lőfegyver 
és lőszer

Jelzése,
száma

5.

Darab
száma

6 .

Átvételt igazoló 
aláírása

7.

Vissza- Visszavételt 
vétel 
idő
pontja

8.

igazoló
aláírása

9.

17.

27.

Egyéni kiadásra

Tóth András hőr. 
őrnagy A/1957

Csoportos kiadásra

Tóth József B/lool
r. szds.

Átadás- átvételre

1986.
12.
14.

1986.
12.
17.

BR 17591 
43 M.lőszer

AMD-65.gpi, 
PA-6 3  pi.

A tárolt szolgálati lőfegyvereket és lőszereket 
átadtam illetve átvettem.

a) Kimutatás szerinti szolgálati 
lőfegyver és lőszer

b) Távollévő szolgálati lőfegy
ver és lőszer

c) Tárolóhelyen lévő szol
gálati lőfegyver és lőszer

Kalocsa, 1986. december 18.

átadó

R-61. pi.
9 mm-es lősz,
AMD-65 gpi. 
43 M.lősz.

R-61 pi.
9 mm-es lösz.
AMD-65.gpi.
43 M. lősz.

R-61 pi.
9 mm-es lősz. 
AMD-65 gpi.
43 M. lősz.

1
4o

Kovács Károly 
hőr. őrm.

1986.
12.
14.

Nagy Ferenc 
hőr. szkv.

lo
lo

Szekeres Pál 
r.szds.

1986.
12.
17.

Kovács István 
r.őrm.

az alábbiaknak megfelelően

2o
2oo
2o
16oo

2
2o

18
18o
2o
16oo

átvevő

Megjegyzés: formai eltérés megengedett, tartalmi viszont nem.
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ELŐJEGYZÉS 6. sz  . mel l é k l e t

A cikk megnevezése________________________________
Név 

és   ni 

rendfokozat Időpont Átvevő aláírása Megjegyzés

mennyiségi vagy mértékegysége
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  ________

db db db db

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 9. lo. 27. 28. 29. 3o. 31. 32.

PÉLDÁK A HELYES KITÖLTÉSRE 

K
Egyéni kiadásra 

B

Kovács Károly K 1986.12.14. - 17391 - 4o_________________________ ________________________________Kovács Károly r.őrm._____________

r. őrm.__________B 1986.12.14. - 17591_____r_ Horváth Pál r. őrm.
K

Csoportos kiadásra
_________________ ___B_______________________________________________________________ __________________________________________________________________

Nagy József K 1986.12.17. lo lo______________________________________ ________________________________Nagy József r.szds._______________
r.szds. B 1986.12.17. lo lo Horváth Pál r.őrm.

Átadás- átvétel K

A tárolt szolgálati lőfegyvereket és lőszereket ez alábbiak szerint átadtam illetve átvettem:

Kimutatás K _ 2o 2o 2oo 16oo

szerinti B

Távollévő __K_______-_________2 1 2o 8o________________________ _________________________________________________________________
lőfegyver és lő- n _ _

szer

Tárolóhelyen __K________ __________18 19 18o 132o__________________________________________________ ______________________________________
lévő lőfegyver

__ és lőszer_______ ___________ _________ ~ _______________________________________ _________________________________________________________________

Nagykanizsa , 1986. december 16.
_______________| B ______________________________________________________

K
Átadó7átvevő

_______________ B ____________ 1 | 1 | I I 1 1 1 1 1 1 1 __________________ ____________

Megjegyzés: formai eltérés megengedett, tartalmi viszont nem.
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