
űllyag_i fegyiel!em fokozására irányu'l.~ jav.aslataikkal, anya,gi vo
natkozású kiképzésben és neveliésben va'1ú önbe'Vékeny, kezd-e:
ményező, llelkiismerete;.;;, szakszerű és eredményes közremüköoo:. 

:Sükke] hathatósan támo,gatniok k!e:U. Bodrossy Erik hbs. ezredes. 

Hogyan és mikor tartsunk fegyver• (löveg•) vi~sgiit 

Altalános rész. 

Azt, hogy kik és milmr tartsanak fogyvier- (lóv;e,g-) viz~gát, 
lu]ajdonképpe.n nem is keH, de nem is lehet, 'I)'ontosan, - s2ie~ 
méliyhez és időhöz kötötten - szabá'lyozni. . 

Az öntudatos katonán.ak, a :néphadse.r:eg katonáján'ak, tisz
tában keN },ennie azzal, hoigy a katonát nem a; ruha és egyéb 
megküfönböztietések teszik katonáv.á, ha1J:1Jem ·_ több~k . ~özött 
1- ,a népünk bizalmából kezébe1 adott fegyverie:k használata. 

Vali~ki kruet kiváló katona .anélkül, hogy egyenruJ:u'tba1i 
járna, dre fegyver,ek, helyesebben: ápolt és minden időben ha_sz0 

.náföató fegyV1eTek . nélkül rnem katona az s1e:n:JJ, ,aki iegy.enruhát 
viseli. · · · 
1 Kivál!ó pélJ.dákat mutattak errlé a második világhá:bo:rú 
hős partizánjai, akilmt ll!em a külsőségek, hanem ha!J.áltmeigv,e:bő 
.i]Játorságuk me]lett f.egyver1eik hasznáJ,afa és k,ez,elés·e avatott 
hősökké. 

Ahhoz,· hogy szabadságunk biztosításán-a, népünk bizal!Illá
ból kitünt,etésképpen l{1ezünlk:be adott fegyvereket szükség esetén 
a ránk.törő ,él!Lenség ellen ,w,edményes,en használhassuk, e:lső

-sorban az s.zükséges, h0igy azokat tudjuk . kie:z.ellni és tartsuk 
ál!landóan használható áillapotban. 

Ez e1ls,ősorban azo1mal{ a bajtársakn.al{ a kö1:Je!lesisége , a.kik;r~ 
~ f.egyV1er, va,gy föveg' foe21e!lés,e van bízva. 

Az eN,enőrzés minden parancsnoknak köteliessége, me1t az 
.egységek harckészülts,égéért a parancsnokok szeméiye,s1~ felelős,ek 

I. Ellenőrz,ések, foglalkozás és napközben. 

( A!J:ra a kérdésre, hogy .a par.ancsnokok mikor ie:l!lenőrízzéik 
f.egyV1erdk áNapotát, röviden anriyit 1e;heit :t~lelm.i: mindig, minl
!d:en helyzetben és időszal{ban. Ez .a, par,ancsnokoknak nem 
je]enthet külön megtieirhelést, mint ahogy nem is. jele.nt, mát 
ez s2i011ga1atuk ellátásának egyik igen fonlos rész,e. 
í ·A zá:rtrend gyálmrfüsá!llá'l a parancsnoknak. az egyes fo
_gások hel~nes., vagy hdytel1en végtliehajtásáJnál nemcsak a hely~ 
ie]en testmozdu!J.atokat, ha:ne1'.\Il' azt is észrie: kell V<P-nnie, h.a 
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a puskát a · fLábho'Z» vezénys~ór,a fö11<J-Iiöz u!ik és n1em_ köny'(
nyed én helyezik lábhoz. Tudnia foeU, hogy a túlwtt ütés,ek tus,a-
rep,edést, . vagy tusanyaktörés·t idéznek e]ő, . . . . . . 
. Ugyancsak észre kie,fil vennie, ha . a . «F1e;küdj»-<et v@gre
hajtó honvéd, vagy kúszást végző harcos, e~ek végrehajtásáinál" 
fegyverére nem fordít kelllő gondot. 
i A nála j,eLentkező gépkocsive.zieitőv,el, szol:gálatv,ezető.vel vé
tess,e ki a táskájukban tév;ő pisztO'lyt, melyről első Iátásr.a; 
lmegál~apíthatja, hogy gondozott-e, vagy már hetek óta porosan 
és ,elhanyagoltan ·van ai táskában. ' . 
1 Vagy· nézzé meg a folyósoin, vaigy őrszobán eiJ.hely1G1z,etJt 
fegyvereket, . hogy azok mily,en á'1lapotban vannak. 

E~ek csak kiragadott pétdák a napi életben előadódó 
eshetőségek közüR _ . · . 
1 Az álllandó .és folyamatos eUen,orzések nevielő hatásúak. 
Az al~rendeHek ránev1elődnek, hogy fegyv.erzetükre, lövegükre 
minden aUk~fonimal különös gondot fordítsanak, mert ezt lá.t": 

· ják naponként parancsnokaikló~ is, 
. MegáJllapíthatjuk, hogy a fegyverzet és lövieganya;g karbaJ.1.11-
tartás terén ,e1zek dönW · Jelle;ntősé,gűek, m,e,rt a rongá(ódások 
megelőzését szolgálják. 

. Erre . te:fuü mindén parancsnoknak súlyt keU . hely;eznie. 

II. P_ar&ncsinokok rendszeres fegyveF (löyeg) .vizsgái, 

Szukségesie:k azonban a már fells,oroltakon kívül az egyes 
parancsnokok részérőU időnk:ént Tendsz,eres fegyver- (1öveg-J 
!Vizsgákat . is tartani. Ezek,et a . fegyver- (fövieig-) vizsgákat az 
aUábbi3.-kban foglalhatjuk össze: ~ 

· a) Raj- (löveg-) parancsnok: Müídie!ll bevonu1ás után fél 
órával, akkor, amikor az egy,es fegyv,er1e:ket (1övegekcet) és tarr:
tozéJrnikat l~eZ1e.IffüR ·már karbahelyezték, továbbá ainyagkarbwm-
tartási. fogl!alJwzások beféjeztével.. . · ' · ' · 

b) Szakaszparancsnok: Hetenként egyszer, .az áJltaluk al
kaJlmasnak vélt 'jd,őben, · továbbá anyagkárbainfarlá1Si f.oglalko~ 
zá_sok .bef,ejeztéveJI. 

e) Alosztály parancsnok: Havonta legalább iegyszer, de 
lia szükségét Mtja, többször is, az alosztály összes f1e:gyverz,eti 
és fövega11.yagát és tartozékait vizsgá'lja meg. 

Ehhez az aliosztá'ly f1e;gyver- (tű. mü.) meste1rét, vagy ha; 
nincs, a zászföalj- (osztály) fogyv,eir- (tü. ·mü.) rneslerét és 
szertlsztjét · v1egye igénybe.. · 
-· cl) E:zeken kívüU a lövészétet vezető tisztnek. lövészet előtt 

és után a fegyverefoet (föVie,ge~{et) meg keU vi z,sgálnia. 
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lll. Mire terjedjenek ki a fegyver- (löveg) vizsgák. 

A f.egyveir- (föveg-) vizsgáknak a . karbantairtá.sra, működő 
képességre, a fegyver (föv,eg) állapotá•ra (ülések, horpadások, 
feslékkopások,. stb.) , a tarto.zékok1 műsz,e:tek és kiegészítő anyag
cikk,ek teljes számban való meglétén~, és állapotáJra J<,e:ll . kii-
terj,edniök. · · 

EJ.ll,enőrízni kiell, hogy a szükséges karbantaabÓ és kenő
anyagok rendelkezésre állanak-,e,, .azok felhasználása gazdasá-
gosan történik-e. · , 

Ezekhez a megvizsgál!ásokhoz a fegyv,e,rt (föveget) csak 
oJlyan mértékben szabad szétszedni., ami1yen mérvben az a 
kez,eföknek meg van iengedve. 

IV. Szakközegek fegyver- és (löveg) vizsgál. 

A fenHeken kívüJI a fegyv,eirzetet és föveganyagol időn
ként , műszaki. és fövészszaki szempontból is meg kell vizsgálni. 
Ezeket az alábbi időszakokban végezzük: 

a) Negyedévi fegyver- (löveg-) vizsga: 
Tartja negyedévenként a zászlióalj (oszt.) fegyv,er- (tü. 

sz,ertái:i) tisztje a fegyv,er- (tü. mü.) mest.erreJI együtt. Az anya.:. 
got afösztályonként együtt, zsírtalanított, száraz állapotban k,ell' 
megvizsgálni. Ehhez a fe,gyv,ert (Iöv,eget) annyira szabad széjjel
~z,edni, amennyire az a zászUóalj- ( oszt.) fegyvier- (tü. mü.) 
mesl,ernek az á11tala végezhető kis javítások miatt általában 
m,eg van ,engedve. · 

Ennek a karbantartás, működő kép,esség, kíméletes hasz
nálla t, tartozékok t,e'lj,essége és állapotá1n ~dvül a cső áUapotárra 
és J!övésszaki szempontokra is ki kell terjedni1ei. E2ieket a vizs,
gákal rovancsoUással is egybe kell kötni, 
1 A negy,edévi fegyver- (llövierg-) vizsgáknál az aknavetők 
és Jiövegrek műszereit is me,g kdl vizsgálni. Ezekhez azonban 
n műszeneket szétszedni rnem szabad. A vizsgáEal csak arrru. 
terj,edhet Id., hogy a műszer hasznáEható-1e, vagy nem. 

A negy1edévi fegyver- (föv1eg-) vizsgákr,ól az 1. számú 
me1!l~kl,et szerinti. jegyzőkönyvet kell szerkeszteni., me1yet ,a 
zlj . (oszt.) pság. a csapatLest pság-nak terjesszen f,eíl. 

. A ne.gy,edévi fegyver- (föv1e:g-) vizsgákat · célszerű anya:g
karbantartási napokon ta,rtani. 

Ezek ieredményét ki keEl · hird1e,tni, hogy az ak~sztályok 
között az . acnyagkarbantartás és gondozás teJ·én nemes verl
seny f,ejliŐdjön ki. 

b) Éui fegyver: (löveg-) vizsgák, 
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• Évente e.gysz,er, - nendsz.erint az év utollsó negyedében, 
amilmr · még új,onckiképzés folyik, a vezénylések nem kezdőd,_ 
tek meg s . így a csapatok fegyv,enei ,együtt vannak, - a csapat
test lő- é,& fegyvier-törzst:isztjie · vagy énnek hiányában a pk. 
á]ta!l erne kijelölt tö'rnstiszt, az alárendielt egységeknél• tartson 
fegyv,er- ' (föveg-) vizsgát. · . 

Ezelren a ,negy,edévd fegyvervizsgálmál említettelGeil lk:ivűl 
ki kel!l : terjedni a hely1es nyilvántartásra, az ,a':nyag korsZierű'
ségének 1elibírálásáira és · a hitel.gazdálkodás elI1e1nő:rzésére is, 

l\fínden áJfa1uk 1ü nem' küszöbölhetö olyan jelre1nség11~e., 
rneliy a magasabb ,előljárók hatáskörébe· tartozik, a csapa:ttest 
pság. tartozik· javasfütot előterjeszteni. 
, Ez,ek,et a magasabb psá,g-0k kiértékel1ik, az· általuk meg
szünt,ethretőkre intézkedniek, azokra nézve p,edig, melyekre köz
ponti inté,zk,e1é~ ~zülrnéges a. H. - M. Bajtárshoz (Afcsf. 1/a. 
Dszt ) , e~őberjesztést tesznek. 

V. Mi az éUárás: fegyver- és (löveg) rongáltság .esetén. 

. A fegyv,er- (föveg~) és optilrni-anyagban beállott rongáló-
dást a JJegrövidebb időn he1lül hely1,e k,eH áJirriítan.i. 
, Kis ' javításokat az aJJosztá'ly, vagy zlj. (oszt.) :fogyV1er- (tü. 
1nü.) ntestérre] (szertisztte!l) a csapatnál ,el kell végeztetni. 

E7Jekiet a, ¼is javítást igény]ő ronigá'lt fegy ver1eilmt .a G-54, 
tÍLasítás G/a. sz. meilléklieté sze.rinti «Anyagj.avítás,ok könyv,é»-,1e1l 
ke1[ .javításba adní. 
, TénY,állladéki jegyz.ökönyv,et .ez,ekről tsák, 1abban az esetben 
kdl . szrei;ke~zleni, h .a ron.gáltságért káirtérítési cljánálS me,gindir-
lása szükséges. · 

, Minden o,]yan :i·,onigá1lódásról, ' 1ll!ely a cs.apatná1l nem vé
:gez.bie.tréí cl!, (köz.ép- és nagyjavítások) a 2, számú mellékl1et~ 
szirn:in\i , j•eJgy~őkönyViet kelll sz,erkeszb,eni s azt .a 3, számú mel:.. 
]!ékJeJ szieirinti . «Me;gvizsigálási lel,et»-ie:l é~ ,a 4. szármú meli:iék:!e~ 
s21erinti «Jav:ítási igény]és»-s,ea a H. M. Afcsf. 1/a. oszt-hoz 
k,e]l freilte!rjeszt:eni, aki a ron.gálúdásoknak a sz,r-irtá1rban történő 
ldj avításara . intézkedik. 

J,e]e)n'leg - addi1g, míg a cs.apatolmak megJ1elrelrő alkat
rész,eklml' és · szerszámkésziJ.,eLekkJeL való ellátása megtörtén,ik -
a t ü . és :tegyv. s21e1rtárba keJll azokat a kis javítást -igénylrő fegy;
v,er21eti · és ~öve,gcikkek1e'l is beszá:Uítani., mely,eket a cs.a patnál 
kijavítani . nem tudnak Eziek javítását is j1avítá,si igényJJés:s,e[ 
lmJll a H. : M. · Afcsf. 1/a. oszt-tól kérni. 

· . : · Optikai árty.agcikkek, rnűsz1erek javítás.a minden esetben 
a tü. és fegyv. s21e!rtárban történik. Ezeket .a csap.atokná], va:gy 
po]gáiri cé;geknél (optikus olmál) javíttatni ·nem' szabad, · 

12 , Sári András százados. 



.Alakulat mt-gnevezése 1. számú mellékíet • 

Minta . 

. Jeg-yz_őkönyv. 

·a ( h6- - - . ·én · a - - - - - - --- : .. -... ,•nál tartott negyedévi fegyver• ·és lőveg• 

·anyag megvizsgálásokr6L 

Szabó István fhdgy üpk. 
Jelen levők: , Balog András hdgy t(i. szei:ti: -

· Kis! Mihály őrm. tü, mű; mester 

. 18 db 48,· M: pi., . -
6 dh 48. M. gpi, " 

Megvizsgált fegyverek, 47 db 48. M. pu., 
lövegek darab száma: 2 db 48. fyf. gp., 

. I 
4 db 48. M. 76 mm löveg, 

.. 9 db 6x3o·-as látcső. 

1 db 48. M. gpi., 
4 db 48. M. pu., 

Talált rongálódások: 
1 db 48. M. gp";' állvány, 
1 dh 6x30.as lát.cső. 

- Mind' központi javitást igényelnek, tény· 
-

álladéki jegyzőkönyvek csatolva. 
---

Tóth István honv. gk. vezető puskáját a gk, 
Egyéb észrevételek, színben találtam rozsdás áll.:3potban Neve• 

jelep,tések, javaslatok : zeítet ütegparancsnoka letartóztatta, szak. 
pk-ról tényv~zlatot terjesztett fel. 

. ' 

Kelt:- --- - -

ü. pk. tü. ezerti. 

A --,- -- - -. - -- -- tüzérosztály p8ág•nak 
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Az alosztály jejbélyegzője. 2. számú melléklet~ 

l\IINTA. 

Tényálladeki jegyzőkönyv. 

Felivétetett Esztergomban 1949. évi május hó 18-án . a 
Z.-4253. gyártási számú 48. M. isin. -- puska megroll,giáliódiása 
tárgyában. 

Kiss János honvéd az igazság me,gmondására történt 
figyelmeztetés után elöadja, hogy .a Z.-4253. sz. 48. M. puskájá„ 
nak tusanyaktörése a május hó 13/14.-i éjj,eN gyakorlat alka!,~ 
máva], · erdőn való áthatolás közben keletkiez,ett, amit a gyakori-

' liat befejezése után szakiasz- és. századparancsnokának mindjárt 
je~entett is. 

K~ss János honv. sk. 

Szakaszparancsnok véleménye: 

Vé]emény,em szerint ne\~ez,ettet a tusany.aktörés miatt gon
daflianság nem terheli, a tusany:akon már el-őző11eg is láitszottak 
kisebb, de a haszná~ato,t nem almdályozó rep1ed1és,ek. 

. Balogh József szds. s. k. 
szd. pk. 

S:wbó Pál fhdgy. s. k . 
szak. pk. 

Fegyvermester véleménye: 

Az emJlíóett fegyvert a zlj. 1949 január hóban az 1/II. hk.; 
zJlj.-től vette át. A fegyveranyakönyv sze-rint :a tusany.akon má:r 
akko,r is észllelhetők v,oltak, kisebb rep,edés,ek. Neve2leUet gondat
]anság nem terheli. Az alsóágy has:znáilhataUarn, újjaÍ pólLandó. 

Komor Imre· hdgy. s, k. Süveg Mihály őrm. s. k. 
zlj. fegyv. ti. z[j. fiegyv. mester. 
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.Az anyagszáJDodótest frjbélye2zője, S, száJDJÍ melléklet, 

Minta. 

Megvizsgálási lelet 

aa ________ ___________ . _ -------,---- - ______ . __ . ___ ál_tal javítás végett heszállitott 

fegyverzeti és tü. optikai anyaj!cikkek kijavitási l!lunkáiról. 

. N ' . ..., 0, 

~ 

É 
~ 

.'1-~1~-1 

szám 

1 1' ' 
\ 
i 

Nevezetesen 

3. 1 

A megvizt<galásnál 
talált 

. 1 cser é I pót-
Javitaadó lendéS ltrndó 

alkatrészek 

4. 1 5. 1 6. 

>, 
~ --N 

"' 0 eo 
o5 
:,., 
e 
< 

1 7. 

E ték 

-.... = ;:; 

"itfr~ = --------:-
1 s 19. 1 10. /11.I 12. 

Kelt :-________________________________________________ . _____ _ 

anyagszámadótest pk. tü. szertiszt, 

Megjegyzés 1 2 példányban kell sz-erkeszteni, a csapat által csak a 3., 
-4., 5. és 6. rovatot kell kitölteni. 
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Az an,·agszámadótest fejbélyegzője. 
Minta. 

·- - - -- - - - - -szám. 

sgt. -1949. 

Javítási igénylés 
· a .fegyv. és tii. szertárban végzendő javítási munkákról. 

A javítást igénylő cikkek , 
A A 

Állo• sérülés kárösszeg 
csoport, hasznave- mt>g· más - egység- hetetlenség térítése 

hely mennyi• ·megnevezése 
közPlehbi iránt tf>tt fel• megjelölé· intézkedés sége szerelés sének oka 

rov. sz 

1 

1 

' 

1 
1 1 

1 1 

' -
' 

' ' 

C11atolva: db megvizsgálási lelet. 

Kelt: 

~yágszámadótest · pk. 

A Honvédelmi Miniszter Bajtársnak 
.(: :A.fos, 1/a. oszt.:) 

: 

--
Megjegyzés 

anyagszámadó •. 

Budapest. 




