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SZIGORÚAN TITKOS "V"! 
CSAK VEZETŐK RÉSZÉRE!

Tárgy: Az MHK. próbázások kö
telező letétele.

 , 
ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

69. sz. PARANCSA

Budapest, 1951 szeptember 6.

Államvédelmi Hatóságunk testnevelési és tö
megsport munkájában jelenleg hiányzik az átfogó test
nevelési rendszer, mely biztosítaná a beosztottak fo
lyamatos tervszerű és sokirányú testi kiképzését.

Az Államvédelmi Hatóság fejlődése megköveteli, 
hogy a testnevelési és tömegsportot a Szovjet Belbiz
tonsági szerveknél folyó G.T.O. mozgalomhoz hasonlóan 
Hatóságunknál az MHK. testnevelési rendszerre építsük 
fel.

Elrendelem, hogy az OTSB. rendeletében megha
tározott Munkára Harcra Kész testnevelési rendszert 
az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosztottja /be
leértve a központi apparátusban dolgozó összes főosz
tályokat, osztályokat, vidéki osztályokat. Pártőrsé
get és az Országos Futárszolgálatot/ széles körében 
el kell terjeszteni.

A Határőrség és Belső Karhatalom tagjai a Hon
védelmi Miniszter bajtárs idevonatkozó parancsa sze
rint, honvédséghez hasonlóan teszik le az MHK. próbát.

Az előírt MHK. próbázások letételének gyakor
lati lebonyolításáról az előbbiekben felsorolt szer
vek mindegyikénél, alapszervenként egy háromtagú bi
zottságot kell szervezni, melynek funkciói: titkár, 
elnök, nyilvántartó. A bizottságok megalakításánál le
hetőleg arra kell törekedni, hogy a titkár az alaku
latnál működő sporttiszt legyen, vagy ha az nincs,
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akkor az alapszervi sportfelelős. A másik két tag 
olyan bajtársakból álljon, akik valamelyik sportág
ban jártasak és lehetőleg azok, akik az MHK. próbát 
letették.

Budapesten folyó hó 20-ig a bizottságokat meg 
kell alakítani, A megalakulásról a Sport Osztályt ér
tesíteni kell. A Sport Osztály ennek alapján a bi
zottságok titkárai részére 2 hetes esti tanfolyamot 
tart, ahol a gyakorlati lebonyolításhoz szükséges 
útmutatást, valamint anyagot megkapják. A tanfolyam 
október hó 1-én indul és 14-én fejeződik be. Október 
hó 15-től az MHK. bizottságok kezd j ék meg a próbázta- 
tásokat és november hó 31-ig fejezzék be.

A vidéki Megyei Osztályok az MHK. bizottságok 
megalakítását szeptember hó 30-ig jelentsék a Sport 
Osztálynak. A Sport Osztály ennek alapján a kidolgo
zott tananyagot megküldi a bizottság titkárainak. A 
bizottságok az anyagot október hó 14-ig alaposan ta
nulmányozzák át és Budapesthez hasonlóan október hó 
15-én kezdjék meg a próbáztatásokat és november hó 
31-ig fejezzék be.

A megalakult MHK, bizottságok titkárainak a 
tanfolyam, valamint az MHK. anyag áttanulmányozás 
időtartamára az osztályvezetők és parancsnokok gon
doskodjanak szabad időről.

A próbázások megkezdésének időpontjáról, vala
mint a. próbázások időtartama alatt MHK. bizottságok 
hetenként küldjenek rendszeresen jelentést a Sport 
Osztályra, mely tartalmazza a próbázások menetében 
mutatkozó eredményeket és hiányosságokat, valamint 
a lepróbázottak számát.

A próbázásokat a Sport Osztály tömegsport szer
vezési alosztálya rendszeresen ellenőrizze.

Fenti parancsomból a vezető bajtársak ismer
tessék a beosztottakra vonatkozó részt.

  PÉTER GÁBOR sk.
államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
  

/Sin Sándor/
államvédelmi százados.
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Tájékoztató

a 69. sz. parancshoz.

Az MHK. I. és II. fokozatú jelvényének 
megszerzéséhez 9 sportágból kell lepróbázni. 6 kö
telezően előirt szint követelmény van. Ezek közül 
1 elhagyható. /A céllövészet, akadálypálya, kézigrá
nát, távdobás kivételével/. Ha nincs meg a szüksé
ges előfeltétel /pl. úszásra nincs úszómedence/ a 
többi 4 próba szabadon választható az OTSB. által 
4 sportcsoportból egy-egy.

Az esetben, ha a próbázó a 6 kötelezően 
előírt próbát letette, úgy csak három szabadon vá
lasztható sportágból kell lepróbázni.

A módosított MHK. I. fokozatának kötelező próbái:

1./  1000 m. mezei futás /nőknél 500 m./ 
2./ 50 m. úszás
3. / 8 km. gyorsított menet /nőknél 5 km./
4. / 200 m. akadálypálya leküzdése /nőknél 150 m./
5. / Hadipuska v. kispuska céllövés
6. / Kézigránát távdobás

Az MHK. II. fokozata az MHK. I. fokozatá
tól az alábbi 2 számban mutat eltérést:

1, / 3000 m. mezei futás /nőknél 1000 m./
2. / 200 m. úszás /nőknél 100 m./

A többi számok az MHK. egyes fokozatának 
kötelező számaival azonosak.

A kézigránát, távdobás és céllövészet az 
OTSB. rendelete szerint a szabadon választható szin
tek csoportjába van választva. Ezért a szabadon vá
lasztható próbák között ez a 2 szám nem szerepelhet.
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