
Belügyminisztérium. "SZIGORÚAN TITKOS!"
Szám: 10-24/25/1958. '

HK: 10/59. 
min. ut. 10

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
25. számú

UTASÍTÁSA. 
Budapest, 1958. szeptember 3-án.

A Belügyminisztérium fegyveres testületei lőkiképzési szín
vonalának emelése érdekében

elrendelem

hogy a Belügyminisztérium testületéinél a lövészetekben 
kiváló eredményt elért beosztottak vegyenek részt a fegy
veres testületek között megrendezésre kerülő lőversenyen.

A verseny időpontjai 1958. szeptember 24-27.

II.

A lőversenyen résztvevő csapat szervezése és irányítása.

A versenycsapat szervezésével, előkészítésével és a verseny 
megrendezésével az alábbi bizottságot bízom meg:

A bizottság vezetőjének: Vörös Balogh Bajos r. őrgy. BM. Titkárság. 
helyettesének: Hanzsér István r. hdgy. BM. Tan. Oszt.
bizottsági tagoknak: Kiss Miklós r. őrgy.  BM. ORFK. Kik. O.

Bágyi János hőr. őrgy. Hőr. Orsz. Pság.
Molnár István r. szds. Karh. Orsz. Pság.

A verseny elvi irányításáért a bizottság vezetője és annak 
helyettese felelőse. A verseny technikai előkészítését a bi
zottsági tagok közösen végezzék*

A versenycsapat vezetői teendőinek ellátásával Kiss Miklós 
r. őrgy.-ot, a fegyvermesteri feladatok ellátásával Hegyi 
István r. törm. elvtársat bízom meg.
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A versenycsapat 25 fős keretből álljon, 20 férfi és 5 nő.
A versenyzők felkészítésére szeptember 8-tól 22-ig /: 2 hét :/ 
edzőtáborozást kell szervezni, ahol a versenyzők megfelelő 
szakemberek /: edzők :/ irányítása mellett készüljenek fel 
a versenyre.

A versenycsapat edzői teendőit:

Ádor Attila hőr szds. Hőr. Orsz. Pkság.
Kecsmár István r. szds. B.M. ORFK.
Takács Gyula r. hdgy. Karh. Orsz. Pkság.
Herke Ferenc hőr. hdgy.

végezzék,

A versenycsapat tagjainak?

Kuti Béla hőr. Szűcs Kálmán hőr. tiszti iskolás
Borka István hőr. orv. . Kovács Zoltán hőr. tiz.
Katona Ernő hőr. Lipták Mihály hőr.
Piri Endre r. törm. B. Tóth Mihály hőr.
Benákovics Imre r. törm. Csorna Imre hőr.
Németh Tibor r. szds. Tillmann István hőr.
Hunyadi Béla hőr. őrv. Kiss Sándor hőr. orv.
Koronczi László hőr. őrv. Kiss Istvánná ri. I. o. tiszt. 
Kecsmár István r. szds. Molnár Istvánné hőr.
Polczer Kálmán r. alhdgy. Kónya Mátyásné hőr.
Décsi Zsigmond hőr. szds. Pártosfalvi Jolán ri. I. o. tiszt. 
Juhász Barna hőr. hdgy. Laczkó Béláné
Kassai Ferenc hőr. szds.

elvtársakat jelölöm ki.

Az illetékes parancsnokságok /: szervek :/ a versenyen részt
vevő beosztottaikat a szolgálatuk ellátása alól mentesítsek 
és 1958. szeptember 8-tól 30-ig tartó vezényléssel úgy indít
sák útba, hogy azok szeptember 8-án jelentkezzenek az edző
táborban, Budapest, XII. ker. Böszörményi út 21. /: Rendőr
iskola. :/

A BM. Terv és Pénzügyi Főosztály a verseny költségeinek fede
zésére utaljon ki 30.000.- Ft-ot.

A BM. Anyagi és Technikai Főosztály biztosítsa a versenyhez 
szükséges fegyverzetet: minőségi versenylőszert, célanyag- 
szükségletet, valamint 1958. szeptember 8-tól 30-ig 2 db, 
5 tonnás tehergépkocsit.

A BM. Egészségügyi Osztály a felkészülés és a verseny idő
tartamára szeptember 8-tól 30-ig vezényeljen 1 fő egészség
ügyi beosztottat.
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A Határőrség Országos Parancsnoksága vezényeljen 4 fő hír
adós beosztottat, biztosítson 6 db. tábori telefonkészüléket 
és 3000 m. könnyű vezetéket.

A Karhatalom Országos Parancsnoksága biztosítson 22 főt 
/: 2 fő parancsnok, 20 fő beosztott :/ találatjelző fel
adatok végrehajtására.

Horváth Gyula s.k. 
miniszterhelyettes.

Felterjesztem: Miniszter elvtársnak
Kapják:  Miniszterhelyettes elvtársak,

Központi fő, önálló osztályvezetők, 
Országos parancsnokságok,
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok.
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