Lőszer ke�elés, tárolás, ·liarbantartá�

Minden afakÚÍátn?l két 'fajta l�szerúe� kell lenni és pedig
karhatalmi -és kiképzési lőszennek. . I{arhatqlmi l,ő.szer az egy�s
fegyverek u_tán csövenként megállapított ·111ennyiség 1 melynék
mindenkor -teljes mennylségben meg kell !ennie a csapatoknál,
é!bból a ti- M: engedélye nélkül kik-épzé,sr� felhasználni. tilos!
Kiképzési lőszer az egyes kiképzési -idqs�aJ<ra megállapított lőszer mennyiség.
,
)\ két lőszert egymástól �}különítve, lehetőleg külön-kiilpn
t.aktárlÍely1ségben .kell tárolni. Ha megfelelő taktár helyis·ége�
nem állanak reridel,kezésre, a raktár egyjk sarkában a kar;
hatalmi lőszert, a másik sarkában a .kiképzesi. lőszert tá:rolju�
feltíínő táblával megjelölendő, hogy „Karhatalmi lőszer" vagy·
„Kikeµzési lőszer". A felirati táblákoJI1 a lőszer darab száma
pontos.an felitandó.
A tárolásnál az egyes . lőszereket · (tározott, tározatlan,
�P- és gpí. stb.) külön oszlopokban, eredeti rendszéresített ládá
Jukban csomagolva kell tárolni, feltüntetve, hogy milyen lőszer és
hány. darab. Ha a lőszer nem eredeti csomagolásban vat:i, a ládá,
ban egy nyolcad íy paf)írra felír_andó, h-0gy hány darab a tartalma.
Keltezés és az anyagkezelő al-áírása legyen rajta, aki felelős a
[elírt adatokért. A feliratot-a láda belsejében. a lőszer felett kell
�lhelye.zD-i. Ha .nem eredeti csomagolásban helyezzük a _lőszert
a 1ád:á0a (pl.- gyak. riadó után) csak annyit- szabad bele tetrini1
mint amennyi eredeti cs9mag0Jáskor is benne v0lt.
Lőszer nyilvántartás.
Az anyagszárnadótest a részére kiutalt lőszereket a ·16�
szer anyagleltároan tartja nyilván, egybevéve
a karhatalmi és
�
kiképzési lőszert.
.
Az alárendelt alegységek (sz.d ok, ütegek stb.)-nek ki
adott karhatalmi lőszert nyu,gta-ellennyugta könyvekb.en tart•
ják nyilván.
A kiképzési lőszert nyilván kell tartaini egy ,,Lősz-er:
elosztó"-ban is., melyben az összes alárendelt 'alegységek �e}
varinák sorolva, - míndegyik alatt több rovattal, hogy az �gyes
fövészetekre felvételezett lőszer bevezethető legyen. A. lőszer
kiadás mindig nyugta-ellennyugta: ellenében történjék.
Az alegységek (alosztályok) a karhatalmi lőszert a
nyugtakeinyvben . tartják nyilván, míg a kiképzési lőszert, az
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egyes felvételezésekkor kiállított eU:ennyugták alapján, vezetett
,,Lőszernapló"-bu1.
A lőszernapló vezetésére nagy gondot kell fordítani, mert
a hiányosan vezetett loszernapl.ó aia:pján az alosztály nem tud
elszámolni a kiképzésre felvételezett lőszerröl.
A lőszemaplóba mindenfajta :kiképzési lőszert: éles, gya
l{orló vak, kispuska és szobalöszert be kell vezetni.
,,A felhasználás" rovatait annyi alrovatra .keli osztani,
hogy az egy kiképzési évben előrelátható lőgy?korlatok, harc:
szerü éles lövészetek és harckiképzéshez naponta felhasznált
lőszer oda pontosan bevezethető legyen. Minden éles és gyakorló
töltény eltüzelést; esetleges hüvélyvesztesé�et és a lőszerrel elő
foriiult rendellenességeket is be kell 'vezetm. Hüvelyveszteségnél
elvül szolgáljon, hogy az iskola lövészetriél egy darab hüvely
sem mehet veszendőbe. Harcszerű löv.észetnél, · harck-iképzésnél
törekedjünk a 1cgkiJSeibb hüvelyvesztesiéget ,elérni. A hüvelyvesz
teséget a lőszernapló megjegyzés rovatába k-ell beírni, mert csak
ú gy lehet pontosan elszámolni a felvételezett lőszerről.
- A „beszolgáltatás" rovatban azt a hüvelymennyiséget kell
beírni, amit nyugta alapján a számadótest (zlj. oszt.) anyagraktárában leadtunk.
Lőszerkarbantartást akkor kell végrehajtani, ha a lőszert
eredeti csomagolásából kivettük. Meg kell óvni a rozsdától, por
tól; sártól és minden - a lőszer közé nem való - egyéb anyag
tól: A karbantartást úgy kell végrehajtani, hogy egységes olaj
ban itatott ruhával· vékonyan áttöröl·jük a lőszereket, miáltaf a
rozsdától megóvjuk. Rozsdás lőszert tilos tárolni.
Sass László alhadnagy.
A� ügyeleti kö!/1$egeh kötelmei
a kö!/1$étke!/1$éS ellenŐr!/1$ése terén
A katonai szqlgálatra bevonulókat különösen érdekli,
hogy milyen lesz a bánásmód és milyen az élelmezés.
A katonai fegyelem_ és ren_d öntudatos elsajátítása kétség
telenül nehéz feladat. A demokratikus elvek szerint végrehajtott
pár hetes kiképzés után- a „cfvil" jellegnek úgyszólván nyom_a
sincs� Az ujoncok „bevonulási felszerelésénél" elmaradhatatlan
a hazai élelmis_zer-csomag, sőt - az első időszakokban - gyakori
a szülői, hozzátartozói gondoskodás is. A hazai utánpótlás azon
ban. hétről-hétre gyérül, végi.il is egy-egy élelmiszer-küldemény ·
ritkaságszámöa megy.· Énnek okát nem a további gondoskodás
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