
Államvédelmi Hatóság Határőrség Parancsnoksága
Budapest,

Előadó: Terék Elemér áv.őrgy

756.964/kik.-1950.szám Tárgy: Lőkiképzést vezető
tiszt kötelmei.

I.sz.elosztó szerint, 15.zlj-nak,

Állomáshelyeiken,

A lőkiképzést vezető tiszt feladatait az alábbiakban állapítom meg:

1./ A központilag kiadott kiképzési tervezeteknek a lőkiképzési
- részét a zlj. alakulatai részére kidolgozza és az azokban 

foglaltak végrehajtását állandóan a helyszínen ellenőrzi.

2./ A tiszti és tiszthelyettesi továbbképzéseken a lőkiképzési
- előadások és foglalkozások megszervezéséről, előadók elő

készítéséről és az előadás megtartásáról gondoskodik.

3./ Az egész zlj. területén minden lövészetnek az előkészítését
- és lefolytatását ellenőrzi a helyszínen; ehhez idejében be

követeli a századoktól és őrsöktől, hogy mely napokon lőnek 
és ezt úgy szabályozza, hogy mindenütt jelen lehessen.

4./ Minden lövészet alkalmával oktat és tapasztalatokat ad át.

5./ Az őrsök, szd-ok lövészetek eredményeiről a zlj.pság-hoz
- felterjesztendő jelentéseket /:"Napló":/ számontartja, 

azokat beköveteli, kiértékeli és havonként a Hőr.Pság-hoz 
is felterjeszti, őrsönként /:törzsenként:/ részletezve.

6./ Az előkészítő lőoktatást az őrsökön, századtörzseknél sűrűn 
ellenőrizni és ott minden alkalommal, amikor jelen van: egyben 
oktat is. Ellenőrzése kiterjed az oktatás eredményességére, 
az oktatók felkészültségére és a századtörzs ellenőrző és 
oktató munkájára,

7./ Gyakran ellenőrzi az őrsök kispuska lövészeteit és kézigránát
 dobást.

8./  A lőversenyeket megszervezi és levezeti.

9./ Az ideiglenes lőtérként kiszemelt területeket ellenőrzi és
 a biztonsági rendszabályoknak, valamint a lövésszaki előírá

soknak a betartására felügyel.

10./ Az ideiglenes lőterek és kapcsolatos gyakorlóterek használa
tával, kiigénylésével, később kisajátításával kapcsolatban 
a Községi Tanácsoknál /:esetleg egyéb polgári szerveknél:/ 
közbenjár és a tárgyalásokat irányítja.

11./ A lőtérnyilvántartást vezeti.

12./ A fegyvermesterek munkáját ellenőrzi, őket irányítja: a negyed-
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évi fegyvervizsgák megtartásában, a fegyverek belövésében, 
a lőszerek tárolásában és kezelésében, a fegyverzet táro
lásában, a lőszerigénylés kiszámításában és időben való 
felterjesztésében, a lőszerutánpótlásnak a századok felé 
való pontos végrehajtásában.

13./ A célmozgató berendezésben - és céltáblaanyag - szükséglete
ket idejében pótoltatja és karbantartásukat ellenőrzi.

14./ Lőkiképzésbeli segédeszközök beszerzéséről gondoskodik, igény
lést készít a központi kiszállítású anyagokról.

15./ A vonatkozó hitelkereteknek a felhasználására a zpk-nak ja
vaslatokat tesz.

16./ A zlj. területén folyó tanfolyamokon, újonckiképzéseken a lő- 
kiképzési előadókat kioktatja, eligazítja, felkészültségüket 
ellenőrzi és az oktatás menetére felügyel.

17./ Havonként elkészített munkaterv alapján dolgozik.

18./ Elvégzett működéséről naponként feljegyzést végez a “Napl"-
jába, melyben leírja, hogy hol mit végzett?

19./ Állandó szemléinek során gondoskodik arról, hogy a lőkiképzési
szabályzatnak és központi kiadású rendeleteknek végrehajtása 
egységes legyen és a szabályzatot, utasításokat, rendeleteket 
a ti-ek és thts-ek jól ismerjék és helyesen alkalmazzák.

20./  Illetéktelen lőszertartással, gondatlan fegyverviseléssel, sza -
bálytalan töltési fogásokkal kapcsolatban előfordult balese
teknél az okokat azonnal kivizsgálja és az egész zlj, területén 
a szükséges intézkedést, oktatást megszervezi, megelőzés céljából,

21. / A Hőr. Pság. által központban megtartandó értekezéseken, tanfo-
lyamokon, előadásokon megjelenik és a további oktatás céljá
ból közölteket a zlj-nál értékesíti.

22. / A lőkik. eredményességének megjavításáért, valamint a ti-ek,
és thts-ek lőkik. szabályzat ismeretének emeléséért állandóan 
mindenütt oktat. Új módszereket keres és a jókat alkalmazásra 
továbbadja a zlj. alakulatai között és jelenti a Hőr. Pság-nak 
/:kik.oszt.:/

23. / Munkatervét és javallatait a zpk-nak terjeszti elő. Végzett
munkájáról esetenként neki számol be, parancsait végrehajtja. 
A zlj. minden alakulatának lövészeti eredményeiért a lökik. 
alapos megjavításáért a zpk-al együtt felelős.

E rendeletnek egy példányát a lőkiképzést vezető tiszt őrizze a 
saját működési naplójába.

Budapest, 1950. évi június hó 27-én.

Hőr.Pk. és Pol.ov. rendeletéből: a kiadvány hiteles:
Budapest, 1950. évi június hó 28-án. 

Földes Szilveszter áv.őrgy. sk. 
kik.oszt.vez. /:Abrudbányai Aladár áv.őrgy.:/

kik. oszt .vez.h.
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