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I. 

Az 1957/58-ban megtartott 6 napos csopaki lőkiképzési tan
folyam eredményesnek bizonyult, s a lőgyakorlatokon 4333 fő 
vett részt,

A résztvevők - főleg beosztottak - kiképzést kaptak a pisz
toly, géppisztoly, golyószóró kezelésére, és ezek korszerű 
alkalmazására.

A lőkiképzésben részt vett nagy létszám ellenére azonban a 
B.M. II. Főosztály, B.M. személyzeti szervek, B.M. vegyes 
szervek, B.M. ORFK., B.M. Anyagi- és Technikai Főosztály, 
B.M. Terv- és Pénzügyi Főosztály osztályvezetői, vezető he
lyettesei, alosztályvezetői és azok helyettesei hivatali 
elfoglaltságuknál fogva nem vettek részt. Ezért

elrendelem,

hogy a vezető elvtársak is vegyenek részt a lőkiképzésen, 
ismerjék meg fegyvereiket, tudjanak azokkal pontosan lőni.

II.

A lőkiképzés megszervezése és irányítása.

1. / A lőkiképzés szervezését és irányítását a B.M. Tanul
mányi- és Módszertani Osztálya végezze.

2. / A lőkiképzés 1958. december 1-én kezdődjön, és 1959.
április 15-én fejeződjön be. A lőkiképzés két részben,

ÁBTL - 4.2. -10-24/34/1958 /1



- 2 -

téli és tavaszi lőgyakorlat formájában kerüljön végre
hajtásra.

3./  A kiképzés terjedjen ki a 7,62 mm-es, 7,65 mm-es pisz
tolyokra, az 1941. M. 7,62 mm-es és KI. géppisztolyok
ra, a DP. golyószóróra, valamint kézigránátra.

4./ A lőkiképzésen minden vezető vegyen részt, kivéve 
azokat, akik orvosi kezelés alatt állnak. Foglalkozá
sokról való távolmaradást főosztályvezető engedélyez
het. A távolmaradók részére pótfoglalkozást kell szer
vezni.

5. / A téli lőgyakorlatot a hideg időjárásra való tekintet
tel fedett lőtéren kell végrehajtani.

6. / A téli lőgyakorlatok a Kormányőrség fedett lőterén, a
tavaszi lőgyakorlatok pedig a B.M. Tanulmányi- és Mód
szertani Osztály kezelésében lévő fóti lőtéren kerül
nek végrehajtásra.

7. / A téli lőgyakorlat 1958. december 1-től 1959. január
15-ig, a tavaszi lőgyakorlat 1959. március 1-től áp
rilis 15-ig tartson.

A téli lőgyakorlaton:

a. / a pisztolyok belövését,
b. / az 1. sz. pisztoly lőgyakorlatot,

a tavaszi lőgyakorlaton:

a./ a 2. 3. sz. pisztoly lőgyakorlatot,
b. / az 1. 2. sz. géppisztoly lőgyakorlatot,
c. / az 1. sz. golyószóró lőgyakorlatot,
d. / kézigránát dobógyakorlatot kell végre

hajtani.

8. / A lőkiképzés végrehajtásához szükséges fegyverzetet
és lőszert a B.M. Anyagi- és Technikai Főosztály Fegy
verzeti- és Műszaki Osztálya biztosítsa.

9. / A lőgyakorlatok alkalmával a B.M. Egészségügyi Osztály
vezényeljen a lőtérre 1 fő egészségügyi beosztottat.
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10. / A B.M. Gépjármű Osztály a lőkiképzés időtartamára
biztosítson a szükségletnek megfelelően gépjárművet.

11. / A B.M. Tanulmányi- és Módszertani Osztály gondoskod
jon a résztvevők lőtérre való oda-visszaszállításá- 
ról, és a lőgyakorlatokat levezető előadókról.

Horváth Gyula s.k. 
miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter Elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak,

II. Főosztály Vezetője, Helyettese,osztályai, 
ORFK. fő- és osztályvezetői, 
Személyzeti Osztály, 
Szervezési Osztály,
Fegyelmi Osztály,  
Tanulmányi- és Módszertani Osztály, 
Anyagi- és Technikai Főosztály, 
Terv- és Pénzügyi Főosztály, 
Külügyi Osztály, 
Útlevél Osztály, 
Egészségügyi Osztály.
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