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BM I. főcsoportfőnök



S Z A B Á L Y Z A T  

a vegyivédelmi kiképzési anyagnorma alkalmazására

A Miniszter Elvtárs 024/1968. sz. parancsának, az RBV kiképzésekre 
vonatkozó pontja végrehajtása érdekében az új vegyivédelmi kikép
zési szakanyag norm át alkalmazni kell:

— a költségvetési tervjavaslatok kidolgozásánál, 

— az esetenkénti soron kívüli igények megállapításánál,

•— az elszámolásoknál, a felhasználás jogszerűségének ellenőr
zésénél.

Segítségével biztosítani kell a BM szervek, csapatok kiképzési anya
gokkal megfelelő szinten való ellátását, a hatékonyabb anyaggazdál
kodást. 
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I .

KIKÉPZÉSI ANYAGSZÜKSÉGLETEK TERVEZÉSE

A kiképzési anyagszükségleteket a távlati és éves tervek (költség
vetés) készítésénél az illetékes szakszolgálattal közösen kell felmérni; 
az éves kiképzési program, a mérőszámok, (fogyasztási egységek, 
normák) a gyakorlati tapasztalatok alapján. Mind a központi beszer
zésű, mind a helyi beszerzésű term ékek forint fedezetét az éves költ
ségvetési, illetve spec. import tervjavaslatban kell biztosítani.

A tervezés módszereit, formáját, gyakorlati végzését részleteiben a 
mindenkor érvényben lévő „Tervezési Utasítás” tartalmazza.

II. ' 

KIKÉPZÉSI ANYAGOK IGÉNYLÉSE

A kiképzés végrehajtásához szükséges anyagokat az RBV szaktiszt 
a foglalkozás előtt igényli az anyagi szolgálattól. Az igénylésen sze
repeltetni kell a gyakorlat megnevezését, idejét, a mérőszámokat és 
a szükséges anyagmennyiségeket. Az igénylés kielégítésével kapcso
latos eljárásokat (jogosultság, felülbírálás, utalványozás, anyag
kiadás, stb.) az érvényben lévő vonatkozó utasítások szerint kell 
végezni.

Az igénylés, illetve kiutalás alapján a raktárkezelő állítja ki a „Fel
vételezési és elszámolási lap az RBV kiképzési anyagokról” (1. sz. 
minta) c. okmányt, mely alapján a kiadást végre kell hajtani.

III. 

KIKÉPZÉSI CÉLRA FELVETT ANYAGOK ELSZÁMOLÁSA

Az RBV kiképzési anyagok többségének értékét és egészségre való 
veszélyességét figyelembevéve a kiképzést vezető a gyakorlatok befe
jezése után 72 órával köteles a felvett anyagmennyiséggel elszá
molni. Az elszámolás a „Felvételezési és elszámolási lap RBV kikép
zési anyagokról” c. okmány (1. sz. minta) megfelelő rovatainak kitöl
tésével, annak visszaadásával történik. Az elszámolás megtörténte 
után az okmány egyik példánya a tényleges anyagfelhasználás kia
dásba helyezésének (leírásának) bizonylataként az anyagnyilvántar-
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táshoz csatolandó, mellé kell helyezni az igénylést is. A másik pél
dányt pedig raktári bizonylatként kell kezelni.

Ha a felvételezett anyaggal a felvételező érdemlegesen elszámolni 
nem tud, úgy annak kivizsgálását azonnal meg kell indítani és az 
eredményének megfelelően a szükséges intézkedést (felelősségrevo- 
nás, kártérítés, stb.) meg kell tenni.

A kiképzési anyagnorm ákat és a vele kapcsolatos utasításokat a 
parancsnokok (vezetők) a rájuk vonatkozó, míg az RBV szaktisztek 
és az anyagi szolgálat vegyivédelmi beosztottai, teljes egészében köte
lesek megismerni és azt gyakorlatilag alkalmazni.

Budapest, 1970. év június hó 1.

Dr. Kónya József
r. ezredes 

csoportfőnök
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szerv megnevezése
1. sz. minta

Házilag készítendő.
Okmánynapló tételszám: .................

FELVÉTELEZÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI LAP 
RBV kiképzési anyagokról

Felvevő neve: ................................................ Utalványozva: 197............................................ hó ...........  nap.

aláírás

Felvételezve Felhasználva -£ ta Lekönyvelve
T3 'w
ca £

Cikkszám Megnevezés M. e. Egységár meny- átvevő meny- érték |  c oldal- tétel-
nyiség aláírása nyiség er 6 is § szám szám

> S

Jegyzet- Felhasználást Vissza- Nyilván tar
igazolom: vettem: táson átve- 

 zettem:

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a felvételezett anyag illektéktelen személyek tu laj
donába nem jutott, azok a kiképzés során nyertek felhasználást.

1 9 7  ................................................................. hó ............ nap. kiképzést vezető aláírása
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Megjegyzés:

A „Felvételezési és elszámolási lap RBV kiképzési anyagokról” c. okmányt minden esetben az kénylés alap
ján két példányban kell kiállítani. Ebből az egyik példány a vételezőnél, másik példány pedig a raktárkeze
lőjénél marad a készletből hiányzó anyagok hollétének igazolására.

Az okmány kitöltését értelemszerűen kell elvégezni.

ÁBTL 4.2 - 5398/1970



I. sz. norma

A BM HATÁRŐRSÉG ÉS KARHATALOM CSAPATAI RÉSZÉRE

— 9 —

ÁBTL - 4.2 - 5398/1970 /8



I. számú 

KIKÉPZÉSI ANYAGNORMA 

a BM Határőrség és Karhatalom csapatai részére

Megnevezés Mérőszám egység Mennyiség M. e.

1. Páramentesítő lemez 
60 M. parancsnoki és 
70 M. gázálarchoz

2. Regeneráló szelence 
IP—46 M. pxigén 
légzőkészülékhez

3. Indítóbrikett, félbrikett 
IP—46 M. oxigén 
légzőkészülékhez

4. Savampulla
IP—46 M. oxigén 
légzőkészülékhez

5. Személyi vegyivédelmi 
csomag

6. Fegyver vegyimentesítő 
csomag

7. Reagenscsövek 
PHR—54-hez

8. Védőpatron IT- 
reagenscsőhöz

-44/A

9. Fűtőpatron PHR—54-hez. 
(Csak 5 C0 hőmérséklet 
alatt végrehajtandó 
gyakorlathoz)

10. Füstszűrő papírkorong, 
celluloid sapka 
PHR—54-hez

11. Ammoniumhidroxid 
PDP—2 fürdető-fertőt- 
lenítő állomáshoz

12. Formaiin PDP—2 fürdető- 
fertőtlenítő állomáshoz

100 fő után, évente 50

5 db készülék után, 
évente

5 db készülék után,
évente 2—2

5 db készülék után, 
évente

Szakaszonként, évente

Szakaszonként, évente

Készülékek után 
fajtánként, évente 20

10 db IT—44/A reagens
cső után, évente 3

Készülékek után, évente 10

Készülékek után, évente 12—12

Állomásonként, „éles” 
gyakorlathoz, évente, 
szakalegységenként 0,5

Állomásonként, „éles” 
gyakorlathoz, évente, 
szakalegységenként 0,5

dob.

db

db

db

db

db

db

db

db

db

lit.

lit.
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Megnevezés M érőszám egység M ennyiség M. e.

13. Kalciumhipoklorit Háti permetezőhöz, 
szakaszonként, „éles-’
gyakorlathoz, évente 1,0 kg

GL—1 gépkocsi és 
lövegmentesítőhöz, 
gépkocsizó szakaszon
ként, „éles” gyakorlat
hoz, évente 2,3 kg

MK—67 mentesítő 
készletenként, „éles”
gyakorlathoz, évente 4 kg

FMG—60 folyadékos 
mentesítő gépkocsihoz 
szakalegységenként,
„éles” gyakorlathoz,
évente (500 liter vízhez) 50 kg

14. Mavefor Háti permetezőhöz, 
szakaszonként, „éles”
gyakorlathoz, évente 0,14 kg

GL—1 gépkocsi és 
lövegmentesítőhöz, 
gépkocsizó szakaszon
ként, „éles” gyakorlat
hoz, évente 0,2 kg

MK—67 mentesítő 
készletenként, „éles”
gyakorlathoz, évente 0,35 kg

FMG—60 folyadékos 
mentesítő gépkocsihoz 
szakalegységenként,
„éles” gyakorlathoz,
évente (500 liter vízhez) 5 kg

15. Szóda Háti permetezőhöz, 
szakaszonként, „éles” 
gyakorlathoz, évente 0,23 kg

GL—1 gépkocsi és 
lövegmentesítőhöz, 
gépkocsizó szakaszon
ként, „éles” gyakorlat
hoz, évente 0,4 kg
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Megnevezés M érőszám egység M ennyiség M. e.

15. Szóda MK—67 mentesítő
készletenként, „éles”
gyakorlathoz, évente 0,70 kg
FMG—68 folyadékos 
mentesítő gépkocsihoz 
szakalegységenként,
„éles” gyakorlathoz,
évente (500 liter vízhez) 10 kg

16. Kalciumklorid Háti permetezőhöz,
(Csak 0 C0 hőmérséklet szakaszonként, „éles”
alatt végrehajtandó gyakorlathoz, évente 2,8 kg
gyakorlatokhoz)

GL—1 gépkocsi és 
lövegmentesítőhöz, 
gépkocsizó szakaszon
ként, „éles” gyakorlat
hoz, évente 4 kg

17. Vegyszerkészlet, GSZP—1 Csak kiképzésre 
automata sugár és vegyi- használható készülék
jelző készülékhez után, évente 1—1 kit.

18. Vegyszerkészlet, Számadótestenként
HKV—300-hoz kétévenként 1 kit.

19. Ingerlő füstgyertya Szakaszonként, évente 3 db 
CAF—1

20. Sziréna hangjelző Szakaszonként, évente 3 db
21. Színes füstgyertya Szakaszonként, évente

színenként 3 db
22. Mustárgáz utánzat 100 fő után, éventé 0,5 kg
23. Brómaceton 100 fő után, évente 0,5 kg
24. Idegméreg imitáció 100 fő után, évente 0,5 lit.

Megjegyzés:
1. A vegyivédelmi szakfelszereléseknek mindig teljesnek kell lenni, azok 

kiegészítő cikkeit gyakorlathoz felhasználni tilos. Kiképzésekre csak 
külön e célra igényelt és kiadott anyagokat szabad alkalmazni.

2. A gyakorlatok végrehajtásához mavefor helyett zsíralkoholszulfonátot 
fele mennyiségben, kalciumhipoklorit helyett pedig klórmeszet, kétsze
res mennyiségben lehet felszámítani.

3. A normában meghatározott mennyiségeket csak a kiképzési program
ban előírt feladatok végrehajtására lehet igényelni és elszámolni.

4. Parancsnokságokon, törzsekben, alegységeknél, ahol szakasz szervezés 
nincs 35 főt kell szakaszlétszámként figyelembe venni.
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