
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Anyagi és Technikai Főosztá ly

12-273/1/1957.

" SZIGORÚAN TITKOS! "
Tárgy: Fegyver leltározási és nyil- 

vántartási utasítás.

Valamennyi Számadótest Parancsnokának 
S z é k h e l y é n

Fegyverzeti anyagok felleltározása, uj fegyvernyilvántartások
felfektetése,

A jelenlegi fegyver nyilvántartásokat 1957* május 15.-vel le 
kell zárni és az uj nyilvántartások felfektetése utáni első 
vételezés alkalmával átvételi elismervény ellenében a Közpon
ti Fegyverraktárba be kell szállítani.

Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell a beszállításra 
kerülő nyilvántartások és okmányok megnevezését és darabszá
mát.

Az uj nyilvántartást közvetlen mennyiségi felvétel /megszámlá
lás alapján/ kell felfektetni.

A fegyverzeti anyagok számbavételét jelen Utasítással egyidő
ben kiadott uj Részletes Jegyzék alapján kell végrehajtani,
A régi Részletes Jegyzékeket a nyilvántartásokkal együtt be 
kell szállítani.

Az anyagok számbavételét bizottságilag kell végrehajtani.

A bizottság tagjai:

- 1 fő fegyverzeti szakelőadó /fegyvermester/
- 1 fő anyagi beosztott, és
- az alegység parancsnoka,

A létrehozott bizottságokba a leltározás időtartamára az utalt 
számadótestek fegyvermestereit is be kell osztani.
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A 25. számú Miniszterhelyettesi Utasítás a B.M. használatában lévő 
fegyverek számbavételét, uj fegyvernyilvántartások felfektetését 
és vezetését rendelte el.

Ennek alapján a B,M. Országos Parancsnokságoknál, főosztályoknál 
/önálló osztályoknál/ a Központi Fegyverraktárnál, az önálló és 
utalt számadótesteknél és azok alegységeinél, valamint a B.M. 
által ellátott egyéb szerveknél /minisztériumok, stb./ 1957. 
május 2o-tól augusztus 15.-ig a fegyverzeti és lőszeranyagok 
általános számbavételét rendelem el.
A fegyverek és fegyverzeti anyagok leltározását, nyilvántartását 
és az egyes nyilvántartások vezetési módját, valamint az azokkal 
való eljárást az alábbiak szerint szabályozom:

I.
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A leltározás végrehajtására annyi bizottságot kell létrehozni, 
ahány fegyverzeti szakemberrel a számadótest rendelkezik, a 
leltározási munkálatokat azonban úgy kell ütemezni, hogy a lel
tározás a fenti időben megtörténjék.

Az alább meghatározott leltári jegyzőkönyvekbe bejegyzett ada
tok helyességét a bizottság tagjai aláírásukkal tartoznak iga
zolni és azokért személyükben anyagilag és fegyelmileg felelősek.

Az Utasítás II/l.a./ pontjában meghatározott cikkeket alegysé
genként külön-külön két példányban kiállított, az Utasítás l.sz. 
mellékleteként kiadott minta szerinti leltározási jegyzőkönyv
be kell felvenni.

A leltározásnak/számbavételnek/-ki kell terjedni a számadótest 
valamennyi fegyverzeti anyagára. A nyilvántartásba való felvé
tel szempontjából a készletben lévő anyagokat a következőképpen 
kell csoportosítani:

a ./ hadihasználható, 
b ./ nem hadihasználható.

a ./ A helyszínen a Részletes Jegyzék 6. rovatában "E"-vel jelzett 
FA 11 - 15 é s az FE 11 cikkcsoportokba tartozó hadihasználható, 
rendszeresített fegyverekről és optikai anyagokról két példány
ban uj A g .  37. cikkszámu "Nyilvántartási lap a fegyverek minő
ségéről” elnevezésű nyomtatványt kell kiállítani.

A leltározás alkalmával a nyilvántartólap fejrészébe

a  fegyver megnevezése, 
száma,
gyártási helye, 
gyártási éve, 
állománybavéve

adatokat, továbbá a nyilvántartólap "változások” a "fegyver belövés" 
 és a "tartozékok jegyzéke" rovatokba a fegyver használható- 

sági fokát, a belövés időpontját, eredményét, valamint a fegy
verrel együtt felleltározott kiegészítő cikkek megnevezését és 
mennyiségét kell bejegyezni:

b ./ Nem hadihasználható fegyvereket külön jegyzőkönyvbe kell fog
lalni és be kell vonni. Helyettük a helyszínen a raktári kész
letből, hadihasználható fegyvereket kell kiadni. A nem hadi- 
használható fegyverekről az Ag. 37. cikkszámú "Nyilvántartás a 
fegyver minőségéről és állapotáról" elnevezésű nyomtatványt fel
fektetni nem kell.

Ezért a leltározás első ütemeként a raktáron lévő hadihasznál
ható fegyvereket kell felleltározni és azok nyilvántartólapjára 
kell felfektetni.

A Részletes Jegyzékben felsorolt egyéb cikkeket alegységenként 
külön-külön két példányban kiállított, az Utasítás 2.sz. minta- 
melléklete szerinti leltározási jegyzőkönyvbe kell felvenni.
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A nem hadihasználható fegyverek központi bevonására a leltáro
zás befejezése után a Fegyver és Műszaki osztály külön intézkedik.



A főösszesítők adatainak helyességét a számadótest Technikai 
alosztály vezetője /fegyverszolgálatiág vezetője/ és Anyagi 
osztályvezetője /hadtápparancsnoka/ aláírásával köteles iga
zolni.
A hadihasználható és a nem hadihasználható /bevonásra kerülő/ 
fegyverek főösszesítőjének egy-egy példányát, továbbá a hadi- 
használható fegyverekről felvett nyilvántartólapok mindkét 
példányát hitelesítés, illetve a központi nyilvántartás felfek- 
tetése céljából az Anyagi és Technikai Főosztály Fegyver és 
Műszaki Osztályához 1957. augusztus hó 31.-ig fel kell terjesz- 
teni.

Az uj nyilvántartások nyitókészletét a számadótestek főössze
sítői, alegységeknél pedig a leltári jegyzőkönyvek adatai ké
pezik.
Az uj nyilvántartásokat a régi nyilvántartások adatainak át
másolása utján felfektetni szigorúan tilos!

Fegyverzeti anyagok nyilvántartása.

Nyilvántartást kell vezetni a készletben lévő fegyverzeti anya- 
gokról

- a B.M. Anyagi és Technikai Főosztály Fegyver és Műszaki 
Osztályán,

- a B.M. Központi Fegyverraktáránál,
- a számadótesteknél és az
- alegységeknél.

A fegyverzeti anyagok nyilvántartása két részből áll:

- a készletben lévő fegyverzeti anyagok mennyiségi 
nyilvántartásából és az

- egyes fegyverzeti anyagok egyedi nyilvántartasábó1.

A mennyiségi nyilvántartás célja , hogy kimutassa az egység 
/szerv/ készletében lévő fegyverzeti anyagok mennyiségét,a 
készlet minőségében, /osztályozási értékében/ és elosztásában 
beállott mennyiségi változásokat.
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Az alegységenként felvett 1, és 2. minta szerinti jegyzőkönyvek 
adatait - külön-külön a hadihasznalható , nem hadihasználható 
fegyvereket és egyéb anyagokat - az Utasítás 3.sz. mintamellék
lete szerinti főösszesítőbe kell összesíteni.

I I .

Az egyedi nyilvántartás a készletben lévő egyes fegyverek tipu- 
sának, gyártási számának és egyéb jellemző adatainak, valamint 
a fegyverek állapotában történt lényeges változásoknak feljegy
zésére szolgál. Jövőben az egyedi nyilvántartó lap megfelelő 
részében kell nyilvántartani a használó szerv, vagy személyben 
bekövetkezett változásokat is.



-  4-

A jövőben az alábbi fegyverzeti anyagokról kell nyilvántartást 
vezetni:

1./ A B .M. Anyagi és Technikai_ Főosztály Fegyver és Műszaki 
Osztályánál:

a ./ Mennyiségi nyilvántartást az

- Fa 11 - FA 19,
- FA 21 - FA 25,
- FD 11 - FD 13
- FD 16 - FD 17,
- FD 21 - FD 23. cikkcsoportba tartozó összes cikkekről,
valamint az ,

- FA 2928.
- FD 1 4 0 1  FD 1409
- FD 2401 - FD 2 406. cikkszánok alatt szereplő cikkekről,

b./ Egyedi nyilvántartást az

FA 11 - FA 15 és az FE 11. csoportba tartozó - a Rész- 
letes Jegyzek 6 . rovatában "E"-vel jelzett - cikkekről.

a,/ Mennyiségi nyilvántartá s:

A mennyiségi nyilvántartásra szolgáló okmányok a  Fegyverze
ti Osztályon a következők.:

- okmánynapló,
- központi anyagnyilvántartólap /összesítő/ és
- központi anyagnyilvántartólap a számadótestek 

készletéről.

A z okmány napló: /Ag.1 . sz. nyomtatvány/ a fegyverzeti 
anyagok nyilvántartásához adatokat szolgáltató okmányok 
iktatókönyve. Az okmánynaplóba kell beiktatni azokat az 
okmányokat is, amelyek csak az egyedi nyilvántartá st érin
tik és a B .M. összkészletében mennyiségi változást nem o- 
koznak. Az okmánynaplóba iktatásra kerülő okmányokat egyéb 
helyen iktatni nem keli.

Az okmánynaplót évente - január hó 1 .-vel - kell felfektetni 
és december hó 31.-ig folytatólagos tételszámokkal kell vezet- 
ni. Az okmánynapló tételszámát a beiktatott okmányokon fel 
kell tüntetni. Az okmányokat növekvő tételszám sorrendben - 
gyűjtőbe fűzve - a napló mellett kell őrizni.

Az okmánynapló "Anyagváltozás indoklása" /honnan-hová/ rova 
tába - a G-2. Anyagnyilvántartási Utasitás 88/d. pontjában 
foglaltaktól eltérően - az okmányt kiállító szervet és az 
okmány nevét kell megjelölni. /Pl. Központi Fegyverraktár 
selejtezési jegyzőkönyv. Somogymegyei Rendőrfőkapitányság 
anyagkiadási utalvány, stb./

Az "okmány száma" rovatba az eredeti iktatószámot, vagy az 
anyagkiadási, illetve anyagbevételi utalvány sorszámát kell 
feltüntetni.
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Központi anyagnyilvántartólapok /összesítők/ mutatják cikk
kekként a B .M. országos készletét és ennek a Központi Rak
tár, valamint a számadótestek közötti megoszlását.
A számszerint nyilvántartandó cikkekről Ag. 63-as, a szám  
és értékcsoport szerint nyilvántartandó cikkekről pedig 
Ag. 64-es sz. központi anyagnyilvántartó lapot kell fel
fektetni .

A központi nyilvántartó lapokat növekvő cikkszán sorrendben 
kell tárolni.
Az anyagnyilvántartó lapokon a készletváltozásra vonatkozó 
adatokat csak az okmánynaplóban iktatott okmányok alapján 
lehet átvezetni.

Központi anyagnyilvántartó lap a  számadótest készletéről:
/Ag. 65-ös nyomtatvány/ cikkenkénti részletezésben mutatja 
az egyes számadótestek készletét.

Az egyes cikkekről számadótestenként és osztályozási érték 
szerint külön-külön nyilvántartólapot kell felfektetni. A 
nyilvántartólapokat számadótestenként, ezen belül növekvő 
cikkszám sorrendben kell őrizni.
A nyilvántartás szempontjából számadótestnek kell tekinteni 
a számadótesteken kívül - a Központi Fegyverraktárt az egyes 
- fegyverzeti ellátás tekintetében a B.M.-hez utalt - minisz- 
tériumokat és szerveket, továbbá azokat a külső vállalatokat 
is, amelyek a B.M. részére fegyver nagyjavítást végeznek.

Az okmányokon /anyagkiadási és bevételi jegy, selejtezési 
jegyzőkönyv, stb./ a megfelelő cikkeknél fel kell tüntetni, 
hogy a változást

- hányas lapszámu összesitőlapon, milyen sorszám alatt, 
illetve

- melyik számadótest,hányas lapszámu nyilvántartólapján 
milyen sorszám alatt jegyeztük fel.

A központi anyagnyilvántartólapok /összesítők/ és a számadó
testek készletéről vezetett központi anyagnyilvántartó lapok
2. rovatába a készletváltozásra vonatkozó okmánynapló tétel
számát kell beírni.

Ha az okmányon a Részletes Jegyzék szerinti cikkszám nem sze- 
repel, azt utólag fel kell tüntetni.

b./Egyedi nyilvántartás:

Az egyedi nyilvántartásra szolgáló, okmányok a Fegyverzeti 
Osztályon az alábbiak:

- napló a központi fegyvernyilvántartó lapokhoz,
- központi fegyvernyilvántartólap "A" sorozat,
- központi fegyvernyilvántartólap "B" sorozat.
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A naplót /Ag. 78-as nyomtatvány/ a különböző fajtájú /cikk- 
számú/ fegyverekről - a B.M. fegyvereinek összkészletét fi- 
gyelembevéve - külön-külön kell felfektetni.

Az egyes fegyverekről kiállított nyilvántartólapok adatait 
a nyilvántartólapok kitöltésekor kell a naplóba bevezetni.

A fegyver osztályozási értékében beállott változásokat, a 
Központi Fegyverraktár által felterjesztett "Átminősítési 
jegyzőkönyvek", illetve - az éves egyeztetés alkalmával - 
a számadótestek által vezetett minőségi nyilvántartólap 
alapján kell a központi nyilvántartólapon átvezetni.

Az "egyéb feljegyzések" rovatba a fegyverek kiselejtezésére, 
H.M.-hez_történő átadására, elvesztésére; vagy megsemmisülé
sére vonatkozó adatokat kell feljegyezni.

A használó alakulat megnevezését ceruzával kell a nyilvántar- 
tólapra rávezetni, hogy a bejegyzés szükség esetén módositha- 
tó legyen.

6

Az "A" sorozatú Központi fegyvernyilvántartó lapokat számadó
testenként és ezen belül feryverfajtánként növekvő szám sor
rendben kell tárolni.
A "B" sorozatú K özponti Fegyvernyilvántartó lapokat /Ag. 78/b 
nyomtatvány/ az azonos számú " A " sorozatú"központi fegyver
nyilvántartó lapokkal egyidőben kell felfektetni.

A nyilvántartólap 3. rovatába annak a számadótestnek a meg
nevezését kell beírni, amelyik részére a fegyver kiadásra 
kerül. Ha a fegyvert a számadótesttől bevonjuk, a nyilván- 
tartólap 4. és 5. rovatait ugyanabban a sorban kell kitöl
teni, amelyikben a fegyver kiadására vonatkozó adatok sze
repelnek. Ha a fegyver a számadótesttől a Központi Fegyver- 
raktárba kerül, azt nem kell uj sorba írni, hanem a nyil
vántartólap 6. rovatába egy dőlt keresztet /X/ kell beje
gyezni.
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A napló "jegyzet" rovatába a fegyver kiselejtezésére, H.M.- 
hez történő- átadására, elvesztésére, vagy megsemmisülésére 
vonatkozó adatokat kell bejegyezni.

Az "A" sorozatú K özponti fegyver nyilvántartólapokat /A.g.
78/a. nyomtatvány/ a szánadótesteknél és a Központi Raktárban 
lévő hadihasználható fegyverekről a kiállításra kerülő: "Nyil
vántartási lap a fegyver minőségéről" elnevezésű fegyvernyil- 
vántartó lapok /G-2. Anyagnyilvántartási Utasitás módosított 
37. sz. nyomtatványa/ adatai alapján kell kiállítani.Ezzel 
egyidőben fel kell tüntetni a nyilvántartólapon azt is, hogy 
a fegyver állománybavételkor milyen osztályozási értékű.

A "fegyver megnevezése" rovatba a fegyver uj Részletes Jegy
zék szerinti megnevezését és cikkszámát kell feltüntetni.

A fegyverek kiadására, vagy bevonására vonatkozó adatokat a 
mennyiségi nyilvántartás okmányai alapján kell kitölteni.



Az egyéb feljegyzések rovatát az "A" sorozatú Központi fegy- 
vernyilvántartólap ugyan ezen rovatába történt bejegyzések
kel megegyezően kell kitölteni.

A "B" sorozatú központi fegyvernyilvántartó lapokat fegyver 
fajtánként /cikkszámonként/ a fegyver számok növekvő sorrend
jében kell tárolni.

Az egyedi nyilvántartás adatait évente legalább egyszer le  
kell ellenőrizni,

— a minőségre vonatkozó adatokat a számadótestek, vala
mint a Központi Fegyverraktár által vezetett nyilván
tartó lapokkal történt egyeztetés,

- a mennyiségi adatokat pedig az egyedi nyilvántartóla
pok megszámlálása és az eredménynek a mennyiségi nyil
vántartással történ t egyeztetése alapján.

Az "A" és "B" sorozatú Központi fegyvernyilvántartó lapok 
előre sorszámozott nyomtatványok.

A naplóba való bevezetésük az előre nyomtatott sorszám emel
kedő sorrendjében történik.

Az elrontott nyilvántartó lapok helyett azonos sorszámmal 
biankó /számozás nélküli/ nyilvántartó lapot kell kiállítani.

"A" vagy "B" lap biankó"

2,/ A Központi Fegyverraktárnál:

a,/ Mennyiségi nyi1vántsrtást:

A Részletes Jegyzékben felsorolt és a Fegyverraktárban 
tárolt valamennyi /hadihasználható és nem hadihasználha
tó/ fegyverzeti anyagról. /Fegyverek, kiegészítő cikkek, 
alkatrészek, stb,/

b ./ Egyedi nyilvántartást:

a Központi Fegyverraktárnál tárolt /raktárban, vagy javí
tásban lévő, illetve javításba adott/ - a Részletes Jegyzék 
6. rovatában "E"-vel jelzett - FA 11 - FA. 15 és FE 11.
csoportba, tartozó cikkekről.

a,/ Mennyiségi nyilvántartás:

A Központi Fegyverraktárban tárolt valamennyi fegyvert és 
fegyverzeti szakanyagot mennyiségileg nyilvántartásba kell 
venni.
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Ebben az esetben a napló "jegyzet" hasábjába az alábbi szö
veget kell bejegyezni:

A nennyiségi nyilvántartásra szolgáló okmányok a B.M. Központi 
Raktárban az alábbiak:
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- okmánynapló,
 - raktári anyagnyilvántartólap 

Az okmánynaplót /Ag. l.sz. nyomtatvány/ raktár részlegenként 
kell felfektetni és a G-2. -Anyagnyilvántartási Utasítás 85-93 
pontjában meghatározott módon kell vezetni.

Nyilvántartás szempontjából raktár részlegnek kell tekinteni 
azt a raktár csoportot, melynek anyagváltozásait egy raktár- 
vezető tartja nyilván.

A raktári Anyagnyilvántartólap  /Ag. 12. sz. nyomtatvány/ 
a Központi Fegyverraktárban tárolt készletek mennyiségét 
mutatja.

A Részletes Jegyzékben felsorolt és a Központi Fegyverraktár
nál tárolt valamennyi cikkről - az osztályozott cikkekről osz
tályozási értékenként is - külön-külön raktári nyilvántartó 
lapot kell felfektetni és a nyilvántartó lapokat növekvő cikk
szám sorrendben kell tárolni.

A raktári nyilvántartó lapon készletváltozásra vonatkozó ada
tokat csak az okmánynaplóban iktatott okmányok alapján lehet 
átvezetni.

A javítások könyvével - javitás céljából - a műhelynek átadott 
fegyvereket a raktári nyilvántartólapokon kiadásba helyezni 
nem kell.

A javitásra átadott fegyverek raktári nyilvántartó lapjait - 
a javitások elvégzése után - a megjavított fegyverekről fel
vett "Átminősítési jegyzőkönyvek" alapján kiállított anyag
kiadási, illetve anyagbevételi utalványok alapján kell he- 
lyesbiteni.

A Központi Fegyverraktárnak az általa tárolt fegyverzeti anya
gokról fenti raktári nyilvántartáson kivül külön központi nyil
vántartást vezetni nem kell.

b./ Egyedi nyilvántartás:
A Központi Fegyverraktárban tárolt rendszeresített fegyverek 
és optikai anyagok típusát, gyártási számát és egyéb jellemző 
adatait, valamint azok állapotában beállott változásokat egye
di nyilvántartásba is kell venni.

A Központi Fegyverraktárban tárolt fegyverek egyedi nyilván
tartására a jelen utasítás kiadásával egyidejűleg rendszere
sített uj Ag. 37. cikkszámu "Nyilvántartási lap a fegyverek 
minőségéről" elnevezésű nyomtatvány /továbbiakban "Nyilván
tartólap/ szolgál.

A leltározás után átvételre kerülő fegyverek "Nyilvántartó- 
lap"-ját a Központi Fegyverraktár raktár részlegvezetői ál- 
litják ki két példányban.
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Az átvétel alkalmával az okmányok /H.M. nyilvántartólap, tel
jességi jegyzék a belövőlap, stb / alapján ki kell tölteni a 
"Nyilvántartólap” fejrészéből

a fegyver megnevezése, 
száma
gyártási helye, 
gyártási éve, 
állományba véve

sorokat, továbbá be kell jegyezni a nyilvántartólap "Válto
zások” "A fegyver belövés" és a " Tartozékok jegyzéke" rova
taiba a fegyver használhatósági fokát /osztályozási érté
két/ az osztályozás alapjául szolgáló okmányok megnevezését és 
számát, a belövés időpontját, eredményét, a belövést ellenőr
ző parancsnok nevét és rendfokozatát, valamint a fegyverrel 
átvételre kerülő kiegészítő  cikkek megnevezését és mennyiségét.

Az egységek részére fegyvert addig nem lehet kiadni, amig 
azokról a szükséges egyedi nyilvántartások felfektetve nin
csenek. Ezért a B.M . Központi Fegyverraktár parancsnoka sze
mélyében anyagilag és fegyelmileg felelős.

A Fegyver és Műszaki Osztály a "Nyilvántartólap”-ok alapján 
kiállítja a fegyverek "A" és "B" sorozatú Központi fegyver- 
nyilvánt artó lapját. A Központi fegyvernyilvántartó lapok 
sorszámát a  "Nyilvántartólapok" - ok a fegyver "nyilvántartási 
száma" rovatába bejegyzi és hitelesítve a Központi Fegyver- 
raktárnak visszaküldi.

A Központi Fegyverraktár az általa tárolt fegyverek nyilván
tartó lapjait a raktár részlegeknél fegyverfajtánként, osztá
lyozási értéknek megfelelően külön-külön a fegyverek száma 
szerint emelkedő sorrendben köteles őrizni.

A javítás céljából a műhelynek átadott fegyverek nyilvántartó 
lapjait a  fegyverek átadásával egyidőben a javítóműhely pa
rancsnokának kell átadni, aki köteles gondoskodni arról, hogy 
a fegyver nyilvántartólapokra - a javítás elvégzése után - 
az uj osztályozási- érték és a belövés adatainak bejegyzése meg- 
történjen.

A Központi Fegyverraktárban tárolt fegyverek ellenőrzésekor 
észlelt lényeges - a fegyver állapotát, használhatósági fokát 
befolyásoló - hibákat és hiányosságokat osságokat /csődudor, rozsdagöd
rök , t ö r é s e k  stb./ a "Nyilvántartólap" hátlapján az "Ellen
őrzések" feljegyzésére szolgáló részbe kell bejegyezni.

Amennyiben az ellenőrzés által észlelt hiányosságok kisebb 
jelentőségűek, vagy a nem megfelelő karbantartásból, illet
ve annak elmulasztásából adódnák, vagy ha több fegyverre 
ugyanazok a hibák vonatkoznak, az észrevételeket Szemlekönyv- 
be kell beírni.
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A kitöltött "Nyi l v ántartólap",-ok mindkét példányát a Közpon- 
ti nyilvántartás felfektetése , illetve a nyilvánta rtólapok 
hitelesítése céljából a B.M.Anyagi és TechnikaiFőosztály
Fegyver és Műszaki Osztályához kell felterjeszteni.
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3 . / A számadótesteknél:

a , / Mennyiségi nyilvántartást:

A Részletes Jegyzékben felsorolt és a számadótest készle- 
tében lévő fegyverzeti anyagokról.

b . / Egyedi nyilvántartást:

a számadótest készletében lévő - a Részletes Jegyzék 6, 
rovatában "E"-vel jelzett - FA 11 - FA 15 és FE 11. 
cikkcsoportba tartozó cikkekről.

a./ Mennyiségi nyilvántartás:

A mennyiségi nyilvántartás célja, hogy kimutassa a számadó- 
testek készletében lévő fegyverzeti anyagok összkészletét és 
annak raktár és alegységenkénti megoszlását.

Nyilvántartás nyomtatványai:

- okmánynapló,
- anyagnyilvántartási könyv, vagy anyagnyilvántartási 

lap.

Az okmánynaplót /Ag. l .sz. nyomtatvány/ a G-2. Anyagnyilván- 
tartási Utasítás 85-93. pontjában  meghatározott módon kell 
vezetni.

A számadótestek raktárában tárolt fegyverzeti anyagokról kü
lön raktári nyilvántartást vezetni nem kell.

Az anyagkiadási - és bevételi utalványok raktári példányát a 
raktáros köteles külön-külön iratgyűjtőben sorszám szerint 
emelkedő sorrendben megőrizni.

b,/ Egyedi nyilvántartás:

A nyilvántartólap vezetését és az azzal való eljárást jelen 
utasitás III. fejezete szabályozza.
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A Központi Fegyver a k t ár parancsnoka az ellenőrzések során 
megállapitott hiányosságok megszüntetésére köteles intézked
ni.

A számadótestek készletében levő fegyverzeti anyagok ösz- 
készletét és annak raktár és alegységenkénti megoszlását a 
számadótestnél a G-2. Anyagnyilvántartási Utasítás szerint 
kell nyilvántartani. /Ag. 3. illetve Ag. 4 . cikkszámú nyom
tatványokon. /

A számadótest készletében /raktárában és alegységeinél/ lévő 
fegyverek egyedi nyilvántartására az uj 37. cikkszámu "Nyilván
tartólap” szolgál.



4 . / Az alegységeknél:

Mennyiségi nyilvántartást az alegység készletében lévő vala- 
mint az alegység állományába tartozó személyek részére kiadott 
fegyver anyagokról.

Az alegységek fegyver anyagait a B.M.  valamennyi anyaggazdál-  
kodási alegységeinél egységesen a G-2.Anyagnyilvántartási Utasítás  5.sz.mintamelléklete 

 szerinti Anyagnyilvántartá si 
könyvben kell nyilvántartani.

Az alegységeknél külön egyedi nyilvántartást vezetni nem kell 
a fegyverekkel kiadásra kerülő nyilvántartólapokkal a jelen 
Utasítás III. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

5. / Az utalt számadótesteknél:

Az utalt számadótesteknél, amennyiben  azok alegységekkel ren
delkeznek, az önálló számadótestekkel azonos fegyver nyilván
tartásokat kell vezetni.

Az alegységekkel rendelkező utalt számadótesteknek az egyedi 
" Nyilvántartólap" 1 példányát kell átadni. Amennyiben az utalt 
számadótest a fegyvert az alegysége részére kiadja a nyilván- 
tartólapot is ki kell adni.
Az alegységeknek kiadott fegyverről az utalt számadótestnél 
nyilvántartó lap nem marad.

Az alegységekkel nem rendelkező utalt számadótestek fegyverze
ti anyagukat a G— 2. Anyagnyilvántartási Utasítás 5.sz, minta 
melléklete szerinti anyagnyilvántartási könyvben kötelesek nyil
vántartani.

Az önálló számadótestek az utalt számadótestek fegyveranyag 
készletét az alegységek készletével azonos módon tartsák nyil
ván.

III,
"Nyilvántartólap a fegyverek minőségéről" elnevezésű nyomtat

ványokkal való eljárás.

1,/ Központi Fegyverraktárból való fegyverkiadás esetén:

A Fegyver és Műszaki Osztály -utasítása alapján a számadót es
tek részére kiadásra kerülő fegyverekkel együtt át kell adni 
az átvevő számadótestnek a nyilvántartólápok mindkét példányát 
is.

Az anyagkiadási utalványokon fel kell sorolni az átadásra ke
rülő fegyverek számát és fel kell tüntetni a fegyverekkel át
adásra kerülő nyilvántartólapok mennyiségét.
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"Nyilvántartólap" nélkül fegyvert a számadótestek részére kiad- 
ni tilos!

Az átadás előtt a nyilvántartólap hátlapján be kell jegyezni a 
kiadás időpontját, az átadást elrendelő okmány számát és az 
átvevő számadótest megnevezését.

 A Központi Fegyverraktárban tehát csak a Központi Fegyverrak- 
tár által tárolt fegyverek nyilvántartó lapjai lehetnek.

2,/ Számadótesteknél;

A számadótest készletében /alegységeinél és raktárában/ lévő 
fegyverek nyilvántartólapjait a számadótestek technikai alosz
tálya, illetve fegyverszolgálat vezetője és a használó alegy
ség parancsnoka köteles kezelni.

Abban az esetben, ha a számadótest a fegyvert valamely alegysé
ge részére kiadja, egyidejűleg a nyilvántartólap egy példányát 
is át kell adni az alegység parancsnokának.
A fegyver nyilvántartólap második példánya a számadótest tech
nikai alosztályán, illetve a fegyverszolgálatiág vezetőjénél
marad,

Az anyagkiadási utalványon az átadásra kerülő fegyverek számát 
és a nyilvántartólapok mennyiséget is fel kell tüntetni.

A "Nyilvántartólap" hátlapján a "Használó megnevezése" rovat 
következő sorába be kell jegyezni a kiadás időpontját, az ok- 
nány számát és az alegység megnevezését.

Az alegységek részére fegyver nyilvántartólap nélkül kiadni 
tilos!

A nyilvántartólapoknak a számadótest technikai alosztályánál, 
illetve fegyverszolgálatiág vezetőjénél maradó példányait a 
raktárban tárolt fegyverek nyilvántartólapjaitól elkülönítve, 
alegységenként és ezen belül a fegyverek száma szerint emelke
dő sorrendben kell őrizni.

Az alegységeknél a nyilvántartólapokat a fegyverek száma szerint 
emelkedő sorrendben a mennyiségi nyilvántartás mellett kell őriz
ni.

Az alegység parancsnokok a fegyverek beosztottak részére törté
nő kiadásakor a "Nyilvántartólap" hátlapján a "Használó megneve- 
zése" rovat következő sorába kötelesek bejegyezni a fegyver ki
adásának időpontját, a használó személy nevét és rendfokozatát.

... fegyver használhatatlanságát előidéző hibákat, illetve a fegy
verek használhatatlanná válását - a "Nyilvántartólap-"ra való 
rávezetés után - azonnal közölni kell a fegyverszolgálatiág ve
zetőjével, aki a javításra intézkedik.
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A számadótesteknél é s  alegységeknél végzett ellenőrzések alkal
mával észlelt hiányosságokat a "Nyilvántartólap” hátlapján e cél
ra fenntartott részbe kell bejegyezni.
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A számadótest fegyverszolgálatiág vezetője - félévenként - köte
les a "Nyilvántartólap"-okat az alegységnél lévő "Nyilvántartó- 
lap"-okkal egyeztetni és az időközben bejegyzett ellenőrzési ész
revételeket, hibákat, hiányosságokat, továbbá a használó sze
mélyére vonatkozó változásokat a számadótestnél lévő " Nyilván
tartólap"-ra rávezetni. Amennyiben a "Nyilvántartólap"-ra fel
jegyzett hibák kijavítása az egyeztetésig még nem történt meg, 
a számadótest fegyvermestere, illetve a szolgálatiág vezetője 
köteles azonnal intézkedni a fegyver kijavítására.

A számadótestek technikai alosztályai, illetve fegyverszolgálati- 
ág vezetői a "Nyilvántartólap" fejrészébe a Központi Fegyverrak- 
tár által kitöltött adatokban javításokat nem végezhetnek.

Kötelesek azonban a nyilvántartólap "Változások" és a "Fegyver 
belövése" hasábjaiba az általuk végzett lényeges, - a fegyver 
állapotát befolyásoló javításokat - /cső, ütőszeg, alsó- felső- 

á gy, esetleg tokcsere, stb./ illetve a javitás utáni, vagy idő
szakos belövések idejét és eredményét bejegyezni.
Az alegységtől bevonásra kerülő fegyverekkel együtt a nyilván
tartó lapot is be kell vonni.

A bevont fegyverek állapotát a nyilvántartőlap "Változások" 
hasábjában rögzíteni kell. Az esetleges javitásokat el kell 
végezni, ha szükséges intézkedni kell a káreljárás lefolyta
tására is. Ha a fegyver állapotában a kiadás óta változás nem 
történt, a "Változások" rovatban "Változatlan" szót kell be
jegyezni. A bevonással egyidőben a "Nyilvántartólap" hátlap
ján a "Használó megnevezése" hasáb utolsó sorába a bevonás idő
pontját és az okmány számát kell bejegyezni.

A bevonáskor kiállitott anyagbevételezési utalványon fel kell 
tüntetni a bevonásra kerülő fegyverek számát és a nyilvántartó 
lapok mennyiségét.

3./ Számadótestek közötti átadás-átvétel alkalmával;

Az alegységek készletében lévő fegyvereket áthelyezések /egyéb 
személyi mozgatások, tanfolyamra vezénylés, tartós szolgálati 
vezénylés, stb./ esetén mozgatni  - még számadótesten belül - 
az alegységek között sem lehet.

Fegyvereket a számadótestek egymásközt csak a B.M. Anyagi és 
Technikai Főosztály utasítása alapján adhatnak, illetve vehet
nek át.

Számadótestek közötti fegyver átadás-átvétel alkalmával az át
adásra kerülő fegyverrel együtt a "Nyilvántartólap" mindkét 
példányát is át kell adni.

Az anyagkiadási utalványokon az átadásra kerülő fegyverek "fegy
ver számát" és a nyilvántartólapok mennyiségét is fel kell tün
tetni.

Az átadás megtörténtét, az átadásra kerülő fegyverek számát a 
B.M. Fegyver és Műszaki Osztályára /az átadási okmány egy pél
dányának felterjesztésével/ jelenteni kell.
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A "Nyilvánta rtólap" h á t lapján a "Használó megnevezése” hasábba 
az átadás időpontját, az átadást elrendelő utasítás /okmány/ 
számát és az átvevő szerv megnevezését kell bejegyezni.

Az átadáskor a  nyilvántartólap  "Változások" részébe a fegyver 
állapotát, az átadó számadótestnek rögzítenie kell. E bejegyzés 
helyességét az átvevő számadótest fegyvermestere, illetve fegy
verszolgálati á g vezetője - az átvett fegyver ellenőrzése után - 
aláírásával köteles elismerni. Vitás esetekben az eltérésről 
három példányú jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy pél
dányát a B . M. Anyagi és Technikai Főosztály Fegyver és Műszaki 
Osztályának kell felterjeszteni, egy-egy példány pedig az átadó- 
átvevő számadótestnél marad.

4. / Központi Fegyverraktárnak való átadás esetén:

A Központi Fegyverraktárnak átadásra kerülő fegyverekkel együtt 
a fegyverekről vezetett "Nyilvántartólap" mindkét példányát át 
kell adni.

Az átadó számadótestnek az anyagkiadási utalványon az átadásra 
kerülő fegyverek számát,valamint a nyilvántartólapok  mennyisé
gét is fel kell tüntetni.

Az átadáskor a nyilvántartólap "Változások” hasábjába a fegyver 
állapotát az átadó számadótestnek rögzíteni kell.  Fel kell je
gyezni továbbá az észlelt hibákat, az elvégzendő javítási mun
kákat is .

Az átvevő raktárrészleg parancsnokok kötelesek a bejegyzések 
helyességét ellenőrizni és meggyőződni arról, hogy a beszállí
tott fegyverek nyilvántartó lapjai két példányban megvannak-e. 
Eltérések, vagy hiányosságok esetén a 3./ pontban foglaltak 
szerint kell eljárni. /Jegyzőkönyv felvétele, stb./

A nyilváhtartólap hátlapján a "Használó megnevezése" hasábba - 
a következő sorba - "Fegyverraktárba beszállítva" szöveget, a 
beszállítás időpontját és az okmány számát kell bejegyezni.

A Raktárrészleg vezetőknek az észrevételekről és az elvégzen
dő javitásokról a Központi Fegyve raktár parancsnoka részére 
48 órán belül jelentést kell készíteni. A Központi Raktár pa
rancsnoka a  jelentés alapján köteles a fegyverek megjavitá- 

 sára intézkedni.

A fegyverek műhelybe való adása esetén jelen utasítás II. feje
zetének 2./b / pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

5./ Általános rendelkezések :

Amennyiben a "Nyilvántartólap" elvész, vagy megsemmisül, 
helyette másik nyilvántartólapot kell kiállítani, amelyre 
szó szerint be kell másolni a megmaradt példányon lévő be- 
jegyzéseket.
Ha a "Nyilvántartólap" mindkét példánya elvész, vagy megsem
misül, az uj nyilvántartó lapokat a B .M. Anyagi és Technikai 
Főosztály Fegyverzeti Osztályán vezetett "A" és "B" sorozatú
Központi fegyvernyilvántartó lapok alapján kell kiállítani.
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A megsemmisülés vagy elvesztés körülményeit ki kell vizsgálni, 
a felelős személyeket pedig fegyelmileg felelősségre kell vonni. 
A vizsgálat eredményét és a felelősségre vonás mértékét, a B.M. 
Anyagi és Technikai Főosztály Fegyver és Műszaki Osztályának 
kell jelenteni.

A betelt "Nyilvántartólap" -ok helyett uj nyilvántartólapot kell 
kiállítani,  az uj nyilvántartó lapot a betelt nyilvántartólap
hoz hozzá kell fűzni. Az összefű zést hitelesíteni kell.

Az uj nyilvántartólapokat a számadótest készletében /raktárá
ban és alegységeinél/ lévő fegyverekről a számadótest techni
kai alosztálya, illetve fegyverszolgálatiág vezetője a Közpon
ti Fegyverraktárban tárolt fegyverekről pedig a fegyvert táro
ló raktárrészleg vezetője köteles kiállítani.

A felsorolt eseteken kívül  nyilvántartó lapokról másolatot, 
vagy a régi helyett uj nyilvántartólapot kiállítani tilos!

A kiselejtezett fegyverek nyilvántartólapjait a kiadásra kerü
lő selejtezési utasításban meghatározott selejtezési bizottság 
jelenlétében meg kell semmisíteni.

A H.M,-nak visszaadott fegyverek nyilvántartólapjait a fegyve
rekkel együtt át kell adni.

IV.

Általános rész.

Az uj nyilvántartások nyitókészleteiről, anyagbevételezési  
utalványt kiállítani nem kell, nyilvántartási okmányul a fő
összesítők és leltári jegyzőkönyvek számadótesteknél maradó  
példányai szolgálnak.

Az alegységek nyilvántartó könyveit a leltározási jegyzőköny
vek alapján a számadótestek kötelesek felfektetni a helyszí
nen a leltározással egyidőben.
Az uj nyilvántartásokhoz szükséges nyomtatványokat soronkivül 
1957 . május 10.-ig kell leigényelni. A nyomtatványok kiszállí
tásáról központilag intézkedem.

A leltározási jegyzőkönyveket és főösszesítőket a megadott 
minták szerint házilag kell elkészíteni.

A Fárt és társadalmi szervek részére - a számadótestek által - 
átadott fegyvereket és lőszert leltározni és a főösszesítőbe 
felvenni nem kell. Ezeket a fegyverzeti cikkeket két példányú 
kimutatásba kell foglalni.

A kimutatásokat az átvételi elismervények alapján kell elkészí
teni.

A kimutatás tartalmazza az átvett fegyverzeti anyagok

cikkszámát, 
megnevezését,
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mennyiségét, 
fegyverek számát, 
az átvevő nevét,
a kiadott fegyvertartási engedély számát,

továbbá azt, hogy a fegyverviselési engedély fényképes-e vagy 
fénykép nélküli.

Ezeknek a fegyverzeti anyagoknak közvetlen mennyiségi számba
vételére, nyilvántartására az Országos Rendőrfőkapitányság ve
zetőjével egyetértésben külön utasításban intézkedem.

A kimutatás egy példányát a főösszesítőkkel és nyilvántartási 
lapokkal egyidőben a Fegyver és Műszaki Osztályhoz fel kell 
terjeszteni.

A Fegyver és Műszaki Osztály által minisztériumoknak és egyéb 
szerveknek átadott fegyverek leltározását a Fegyver és Műsza
ki Osztály köteles végrehajtani.

Az Utasítás II/l. pontjában elrendelt Központi nyilvántartá
sokat a számadótestek által felterjesztett főösszesítők és 
nyilvántartólapok alapján 1957. szeptember 1.-től december 31-ig 
a Fegyver és Műszaki Osztály köteles felfektetni.

Jelen utasításban elrendelt uj nyilvántartások felfektetése 
a leltározás eredményes végrehajtása érdekében 1957. május hó 
14.-én egynapos eligazítást tartok.

Az eligazításra a számadótestek anyagi osztály vezetőit /had- 
tápparancsnokait/ akadályoztatásuk esetén a technikai alosztály 
vezetőit /fegyverszolgálatiág vezetőit/ berendelem.
A feladatok gyakorlati végrehajtását ellenőriztetni fogom.

Felhívom parancsnok /vezető/ elvtárs figyelmét arra, hogy az 
Utasításban meghatározott feladatok végrehajtásáért személyé
ben az anyagi osztály vezetőjével egyetemlegesen felel. Ezért 
felkérem, hogy az anyagi /hadtáp/ szolgálat beosztottait fel
adatuk végrehajtásában támogassa és a miniszteri parancs ér
telmében biztosítsa, hogy a Belügyminisztérium szerveinek kész
letében lévő összes fegyverek leltározása meghatározott időben 
megtörténjék.

Budapest, 1957. május 4.-én 
Kiadmány hiteléül:

/Protzeller Magdolna/ 
r.hdgy. TŰK. Vezető

BERECZ BÉLA s.k.
vezérőrnagy 

főosztályvezető
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Gödöllői Rendőrőrs
alegység megnevezése

Leltá rozási jegyzőkönyv 

központi nyilvántartásu cikkekről.

l .sz. minta.

Cikk
száma

  | M. Cikk megnevezése e
Előtalált
mennyiség

A fegyver száma 
és értékcsoportja

FA 1101 6,35 mm-es Zbrojovka pi db 5
6522/II. 7642/III. 
8516/II. 4328/III. 
9032/II.

•
i
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2.sz. minta.

Leltározási jegyzőkönyv
az alkatrészekről, kiegészítő cikkekről és egyéb fegyverzeti

anyagokról.

Cikk
száma Cikk megnevezése M. 

e »

Előtalált
mennyiség

 Megjegyzés

FB 2101 Dobtár db 15

FB 3103 Kettes tölténytáska db 32 -

 

j
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Gödöllői Rendőrőrs
alegység megnevezése


