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I.
A csopaki lőkiképzési tanfolyam 1957-58. évi eredményes 
munkája mellett még mindig jelentős azoknak a tiszteknek a 
száma, akik szolgálati fegyverük szakszerű kezelését nem 
értik, és nem tudnak azzal eredményesen lőni. Ezért

e l r e n d e l e m
 hogy a BM. Tanulmányi- és Módszertani Osztály a csopaki 
táborban az 1959-es évben továbbra is szervezzen 6 napos 
lőkiképzési tanfolyamokat,

II.
A lőkiképzési tanfolyamok megszervezése és irányítása,
1. / A lőkiképzési tanfolyam elvi és módszertani irányítása,

tanulmányi felügyelete a BM. Tanulmányi és Módszertani 
osztály hatáskörébe tartozik. A BM. Tanulmányi és Mód
szertani osztály a kiképzés helyzetéről havonta jelen
tést terjesszen fel hozzám,

2. / A tanfolyam parancsnokig adminisztrativ, technikai sze
mélyzetének kiválasztását és a lőkiképzéssel kapcsola
tos feladatok végrehajtását a BM, Tanulmányi és Mód
szertani osztálya végezze,

3. / A lőkiképzés 1959 május 11-én kezdődjék és 1959. szep
tember 26-án fejeződjék be, /A kiképzés ideje alatt 
kb. 3.ooo tisztet kell kiképezni/.

4. / A tanfolyamokon kötelező jelleggel vegyenek részt azok 
a. központi és megyei rendőr— és politikai nyomozó tisz
tek, akik 1958-as kiképzési évben nem voltak, illetve, 
akik 1957-ben, vagy azt megelőzően vettek részt lőkikép- 
zésben.
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Egy-egy 6 napos tanfolyamra 2oo főt kell vezényelni.
Ebből az ORFK, állományából llo főt, a központi és a 
megyei politikai nyomozó szervek- valamint a vegyes 

 szervektől 9o főt kell vezényelni.
5. / A lőkiképzési tanfolyamra a BM. Tanulmányi és Módszerta

ni osztály által meghatározott keretszámoknak megfelelő
en, a résztvevő beosztottakat az érintett szervek ve
zetői jelöljék ki. A berendelést a BM. Tanulmányi és 
Módszertani osztály végezze.

6. / A központi szerveit vezetőinek - osztályvezető, osztály-
vezető helyettes - lőkiképzését továbbra is a fóti lő
téren, a megyei szervek vezetőinek lőkiképzését pedig a 

 megyeszékhelyen kell végezni.
7./ A BM. központi és megyei szervek vezetői a szabadságolá

si tervet figyelembevéve készítsenek ütemtervet a lő
kiképzési tanfolyamra vezénylendő elv társakra 1959. május 
1-ig.
A vezénylések pontos végrehajtásáért a vezetőket, parancs
nokokat személyileg teszem felelőssé.
- A parancsnokok útba indításkor lássák el beosztottaikat 

 menetlevéllel, oda-visszautózáshoz útielőleggel.
8. / A bevonuló tanfolyamhallgatók kötelesek magukkal hozni

szolgálati pisztolyukat, személyi használatra kiadott 
géppisztolyukat, /töltény nélkül/ két váltás fehérneműt, 
az egyenruházott tisztek két db, szürke inget és gya- 
korló csizmát, személyi tisztálkodó eszközöket.

9. / A kiképzőtábor státusz szerint rendszeresített 5 fő hiva-
tásos és 14 fő polgári állományon kívül az ORFK. és a 
Budapesti Rendőrfőkapitányság, illetve a BM. Egészség
ügyi osztály vezényeljen:

3 fő századparancsnokot - ORFK 
6 fő szakaszparancsnokot ”
1 fő segédtisztet "
1 fő szolgálatvezetőt "
2 fő fegyvermestert "
6 fő őrséget
1 fő élelmező tisztet BRFK
1 fő orvost BM. eü. osztály
1 fő egészségügyi 

helyettest BM. eü. osztály
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lo./ A lőkiképzési tanfolyam fönntartásához és folyamatos 
működéséhez szükséges anyagi fölszerelést és a 
szükséges pénzügyi ellátást a csopaki kiképzőtábor 
parancsnoksága részére a BM. Anyagi Technikai és a 
BM. Terv és Pénzügyi Főosztály biztosítsa.

Horváth Gyula sk.
miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Országos parancsnokok.
Központi fő- és osztályvezetők,
Csopaki Kiképzőtábor Parancsnoka,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok.
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