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Szám: 10- 22/11/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

11/1986. számú 
P A R A N C S A

az előkészítő lőgyakorlat bevezetéséről

Budapest, 1986. évi május hó 20-án.

Az előkészítő lőgyakorlat bevezetését elrendelem, és eredmé
nyes végrehajtása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A 30/1979. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, a 
Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzata a parancs mel
lékletét képező előkészítő lőgyakorlattal egészül ki.

2. A Belügyminisztérium szervei az előkészítő lőgyakorlatokat 
az automatikus találatértékelő és kijelző mobil lőtéri beren
dezés (a továbbiakban: berendezés) rendszerbe állítása után 
a melléklet rendelkezései szerint hajtsák végre.

3. A berendezés rendszerbe állítása után a személyügyi minisz
terhelyettes gondoskodjon az előkészítő lőgyakorlat bemuta
tó lőkiképzési módszertani foglalkozások és lövészetek meg
szervezéséről és végrehajtásáról.
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4. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
érintett személyi állománnyal ismertetni kell. A mellékletet 
a Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzata mellékleteként 
kell kezelni.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 8500 példányban.
Kapják: a 30/1979. sz. miniszteri parancs elosztója szerint.
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Melléklet

Az automatikus találatértékelő és kijelző mobil lőtéri 
berendezés alkalmazásával végrehajtható előkészítő 

lőgyakorlatok leírása

Általános rendelkezés

1. A pisztoly és géppisztoly előkészítő lőgyakorlatokat az 
alap-, szolgálati és különleges lőgyakorlatokra kötelezett ál
lomány az éves lövészetek alkalmával a Belügyminisztérium 
Lövészeti Szabályzat I. fejezetének 61., 73., 77., a IV. fejezet 
172. és az V. fejezet 177. pontjai szerint hajtsa végre.

2. A lövő minden célra köteles tüzelni. Ha a célra nem tüzel, 
úgy kell tekinteni, mintha nem észlelte volna. A célcsopor
tok között olyan térközt kell biztosítani, hogy a lövők ne té
veszthessék össze a célcsoportokat.

3. A kiépített lőtérrel nem rendelkező BM szervek az automa
tikus találatértékelő és kijelző mobil lőtéri berendezést az 
előkészítő és alaplőgyakorlatokhoz egyaránt alkalmazhatják.

4. A pisztoly előkészítő lőgyakorlatok tárgya:

1-  4. sz. Álló célra történő pontos lövések megtanítása, gya-
korlása terepen, helyben, állva, szabadkézből, nap
pal.

5. A pisztoly előkészítő lőgyakorlatok végrehajtásának rendje:

1. sz. Egy lőtérszektorban egyidőben 1- 5 db céltábla he
lyezhető el, köztük minimálisan 2 m térköz legyen. A 
lövők vezényszóra csak a tűzszakaszról tüzelhetnek.

2-  4. sz. Egy lőtérszektorban egyidőben 1- 2 célcsoport he-
lyezhető el. A lövők vezényszóra csak egy tűzsza
kaszról tüzelhetnek.
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6. A géppisztoly előkészítő lőgyakorlat tárgya:
1. sz. Álló célra történő pontos egyeslövés megtanítása és

gyakoroltatása terepen, helyben, fekve, feltámasztás
sal, nappal.

2. sz. Álló célokra történő pontos egyes- és sorozatlövés
megtanítása és gyakoroltatása fekve, feltámasztással, 
térdelve és állva.

3. sz. Álló célokra történő pontos egyes- és sorozatlövés
megtanítása és gyakoroltatása fekve, feltámasztás 
nélkül, térdelve és állva.

7. A géppisztoly előkészítő lőgyakorlatok végrehajtásának 
rendje:
1. sz. A tűzszakaszra érkezés után a „TÁMASZTÉKOT

IGAZÍTS!” vezényszót kell adni. A vezényszóra a lö
vők vegyenek fel fekvő tüzelési testhelyzetet, igazít
sák meg a támasztékot, majd öntevékenyein álljanak 
fel és alapállásban várakozzanak. A tűzparancs 
elhangzása után a lövők a célra önállóan tüzel
jenek. A célra történő tüzelés utón a találatokat érté
kelni kell.

2. sz. A tűzszakaszon olyan -  a környezetben jól illeszke-
dő -  mesterséges fedezékeket helyezzenek el, amely
ből a lövők fekvő, térdelő és álló testhelyzetből zavar
talanul tüzelhetnek.

3. sz. A fekvő tüzelési testhelyzetet a lövő a fedezéktől hát
rább, 5- 8 méterre vegye fel. Hajtson végre vezény
szóra „FEKVE TÖLTS!”-öt, majd öntevékenyen mo
zogjon előre a fedezékig és kezdje meg a célok le
küzdését.
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PISZTOLY ELŐKÉSZÍTŐ LŐGYAKORLATOK
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GÉPPISZTOLY ELŐKÉSZÍTŐ LŐGYAKORLATOK
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A PISZTOLY ELŐKÉSZÍTŐ LŐGYAKORLAT CÉLJAINAK ELHELYEZÉSE 
(elvi vázlat)
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Megjegyzés:
Egy lőtér szektorban egy
időben 1-5 db céltábla 
helyezhető el és a lövők 
egyszerre is tüzelhetnek.

Megjegyzés: Egy lőszektorban 1-2 célcsoport helyezhető el és a lövők egyszerre is tüzelhetnek.



A GÉPPISZTOLY ELŐKÉSZÍTŐ LŐGYAKORLAT CÉLJAINAK 
ELHELYEZÉSE 
(elvi vázlat)
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Megjegyzés:
Egy lőtérszektorban egyidőben 
1-5 céltábla helyezhető el és a 
lövők egyszerre is tüzelhetnek.

Megjegyzés: Egy lőtérszektorban egyidőben 1-2 célcsoport helyezhető el és a lövők
egyszerre is tüzelhetnek


