
ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE.077/1951. ÁVH. T. biz.
Sorszám: 39SZIGORÚAN TITKOS "V"!CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!Tárgy; Lőkiképzés megszerve-zése.

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE78. sz. PARANCSA.Budapest, 1951 október 4-én.
Az egyre feszültebbé váló nemzetközi helyzet és ezzel kapcsolatosan az ellenség elleni fokozottabb harc növekvő követelmények elé állítja az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosztottját, melyek megkövetelik, hogy minden téren képzett, szívós, fegyverrel is jól bánó államvédelmi tiszteket képezzünk ki. Ezért az Államvédelmi Hatóság beosztottai lőismeretek terén fennálló hiányosságainak felszámolása érdekében lőkiképzés megszervezését rendelem el és ennek végrehajtásáról az alábbiak szerint intézkedem;I. / A lőkiképzést két részben kell megtartani;1. / Előkészítő lőoktatás /15 óra/2. / Lőgyakorlatok /18 óra/A kiképzés óra és anyagelosztását az 1. sz. melléklet tartalmazza.Lőkiképzésben kell részesíteni az Államvédelmi Hatóság központi osztályainak valamennyi operatív és katonai rendfokozatot viselő beosztottját.A lőkiképzés kezdete; 1951. október 15.A lőkiképzés vége; 1951. december 29.II. / Az előkészítő lőoktatás levezetésére 55 főből álló kiképző keret felállítását rendelem el, melybe a Határőrség és Belső Karhatalom Parancsnoksága vezényeljen;1. / Határőrségtől 16 főt,2. / Belső Karhatalomtól 15 főt,
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a X/1. osztály vezetője a5./ X/1. osztálytól 6 főt.A Határőrség és Belső Karhatalom törzsparancs- noka gondoskodjon arról, hogy a lőkiképzés oktatásához vezényelt fajtársak október 12-ig alapos módszertani eligazításban részesüljenek és tisztába legyenek a leadandó anyaggal.Biztosítsa a lőkiképzés levezetéséhez szükséges segédeszközöket. /Veress-féle irányzókészülék, pantográf stb,/ Az előkészítő lőoktatás anyagát öt egymásután következő héten, október 15-től november 17-ig terjedő időben kell a lőkiképzésben részesülőknek leadni. A Határőrség és Belső Karhatalom törzsparancsnoka gondoskodjon arról, hogy egyes foglalkozások gyakorló jegyeit a kiképző oktatók időben megkapják.III./  Az Államvédelmi Hatóság központi osztályainak vezetői valamennyi beosztottjuk részére biztosítsanak hetenként 5 órát lőkiképzésre. Foglalkozásokon való részvételt az alábbiak szerint szervezzék meg:1./  Az osztályvezetők jelöljenek ki osztályonként egy lőkiképzési felelőst, akinek kötelessége az előkészítő lőoktatásokon, valamint a lő- gyakorlatokon való részvétel megszervezése és annak biztosítása, hogy a foglalkozásokon valamennyi beosztott megjelenjen. Ennek érdekében fektessenek fel a foglalkozásra kötelezettekről névsort, mely alapján ellenőrizzék a megjelenést, valamint egy ''Előmeneteli naplót," melyben az elért lőeredményeket rögzítik.b. / Az előkészítő lőoktatás anyaga, valamennyi osztály részére hetenként egyszer egy alkalommal kerül leadásra valamennyi központi osztály részére. A lőkiképzési felelős feladata, hogy ezen a foglalkozáson halaszthatatlan szolgálati ügyben megjelenni nem tudó bajtársak a kiképzés anyagát megkapják.c, / Az osztályvezető a lőkiképzési felelőssel együtt határozza meg azt a napot, amely az osztály részére legalkalmasabb a lőkiképzés megtartására, és ezt közölje a Határőrség és Belső Karhatalom törzsparancsnokával abból a célból, hogy ő idejében intézkedni tudjon lőkiképzési előadók vezényléséről. A kiképzés napját csak indokolt esetben szabad megváltoztatni és úgy, hogy ezt a körülményt két nappal előbb jelenteni kell.
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d./  A lőkiképzési felelős időben gondoskodjon foglalkozásra alkalmas helyiségek biztosításáról.2. / A lőkiképzési foglalkozásokon való pontos megjelenésért a központi osztályvezetőket teszem felelőssé.3. / A végrehajtás ellenőrzésével Selmeczi Györgyáv. alezredest bízom meg.4. / Utasítom a VII. főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon megfelelő mennyiségű ”E,Lökik.” /lő- gyakorlatok/ és ”E.Lökik.Pu.”, ”E.Lökik,Pi.”, ”E.Lökik.Gpi.” c. honvédségi segédlet beszerzéséről és a lőkiképzési felelősöknek történő kiosztásáról.IV./  A lőgyakorlatok levezetéséhez szükséges lőteret, fegyvereket, gyakorlatvezetőt, löt értisztet, jelzőparancsnokot és jelzőket a Határőrség és Belső Karhatalom pság-a biztosítja..A lőgyakorlatokon elért lőeredményeket a lövő szakmai és minősítési lapjára rá kell vezetni.V./  Az Államvédelmi Hatóság megyei osztályai beosztottainak lőkiképzéséröl későbbiek folyamán fogok intézkedni.   PÉTER GÁBOR sk, államvédelmi altábornagyHelyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője, /Sin Sándor/ államvédelmi százados.

E/70.
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1. számú melléklet a Hatóság Vezetője 78. sz. parancsához.
1. Előkészítő lőoktatás.Módszertani utasítás.A gyorsított lőkiképzési tervezetet 5 foglalkozás keretében, foglalkozásonként 3-3 óra időtartalommal kell végrehajtani.Ennek alapján rendelkezésre áll: 15 kiképzési óra.Kiképzési cél: megismertetni a 48.lt. puskát, pisztolyt és a géppisztolyt, F.l.Rg.42. kgrt. megtanítani a kezelés alapvető fogásait és a ballisztika alapvető fogalmait.A kiképzés módszere: szemléltető bemutatással egybekötött begyakorlás.1, F o g l a l k o z á s .Bemutató lövészet. Időtartama: 3 óra.Foglalkozás célja: megismertetni a fegyverek hatásadatait és megismertetni a puska, pisztoly, a géppisztoly és a kgr. főrészeit és a legfontosabb adatait.Foglalkozás tartalma: a./ a bemutatásra kerülő fegyverek rövid ismertetése.b. / az előre szétszedett fegyvereken bemutatni az alkatrészeket.c. / a lövedékek és repeszek hatásának bemutatása különböző vastagságú kő, fa, föld, vas,csont tárgyakon.2. F o g l a l k o z á s .A fegyverek szétszedésének és összerakásának gyakorlása.3 óra.Foglalkozás célja: megismertetni a fegyverek szétszedésének- összerakásának technikáját és ezen keresztül megismertetni főbb alkatrészek szakszerű megnevezését.Foglalkozás tartalma: a./ a. fegyverek szétszedésének bemutatása .b. / a szétszedés és összerakás egyesmozzanatainak megmagyarázása.c. / a fegyverek szétszedésének,ösz-szerakásának és a kézigránát kezelésének gyakorlása.
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Megjegyzés: a foglalkozást kis csoportokban, sok fegyverrel, forgószinpadszerűen kell beállítani.3. Foglalkozás.A célzás technikája.Kézigránátdobás módszerei. 3 óra.Foglalkozás célja: megismertetni a fegyverekkel való célzást, és a kgr. dobás alapjait. Megtanítani őket a célzás helyes végrehajtására .Foglalkozás tartalma: a./ a csapott célgömbbe való célzás technikája.b. / a tüzelési testhelyzetek elfoglalása,- fekvő,- térdelő,- álló,c. / kézigránátdobás, gyakorló, gránáttal különböző testhelyzetből.d. / irányzási gyakorlatok Veress-féle irányzókészülékkel és pantográffal.4. Foglalkozás .lőkiképzési alapismeretek; 1.sz. kispuska lövészet.5 óra.Foglalkozás célja: megismertetni a lövészet végrehajtásához nélkülözhetetlen alapismereteket és az eddigi ismeretek vizsgájaként lelövetni az 1.sz. kispuska lő- gyakorlatot.Foglalkozás tartalma: a./ a lövedékpálya részei és a lövés elmélete.b. / az irányzékállítás és a billen-gyü elhúzás elméleti kérdései és gyakorlati végrehajtása.c. / irányzási gyakorlat vittek-féleirányzókészülékkel, közben a billentyűelhúzás ellenőrzése.d. / a lőtéren való magatartás szabályai.e. / az 1.sz. kispuska lőgyakorlatvégrehajtása.
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5. F o g l a l k o z á s .Lövészet és kézigránátdobás. 3 óra.Foglalkozás céljai az eddigi foglalkozások eredményeinek ellenőrzése, lő- és dobógyakorlatok végrehajtásával.Foglalkozás tartalma: a./ 1.sz. puska iskola lőgyakorlat végrehajtása.b. / 1.sz. pisztoly iskola lőgyakor -lat végrehajtása.c. / 1.sz. géppisztoly iskola lőgya -korlat végrehajtása.d. / 1.sz. iskola dobógyakorlat vég -rehajtása fakézigránáttal.

Megjegyzés.A rövid időre való tekintettel a lőgyakorlatokat forgó- színpadszerűen kell végrehajtani. A jó találatok elérése érdekében az egyes lőgyakorlatokat a lövészet közelében létesítendő előkészítő lőpályán is végre kell hajtani.II. Lőgyakorlatok;1. / 1.sz. iskola lőgyakorlat puska, pisztoly, géppisztoly.2. / 2.sz. iskola lőgyakorlat puska, pisztoly, géppisztoly.3. / 3.sz. iskola lőgyakorlat puska, pisztoly, géppisztoly.4. / "Nem megfelelőn-eredménnyel lövők megismétlik a lő -gyakorlatokat.5. / 4.sz. iskola lőgyakorlat puska, pisztoly, géppisztoly.6. / ”Nem megfelelő”-eredménnyel lövők megismétlik a lő -gyakorlatokat.
Foglalkozásonként 3 óra, összesen 18 óra.
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