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A Belügyminisztérium különböző szerveinél szolgálatot tel
jesítő beosztottakat a testnevelés és sport felhasználásával 
fizikailag is alkalmasabbá kell tenni hivatásuk betöltésére. 
Ezzel elő kell segiteni, hogy szervezetük erősebb, ellenállóbb, 
egészségesebb, mozgásuk pedig ügyesebb legyen. A testnevelés 
és sport alkalmas arra, hogy felkészítse az elvtársakat fizi
kailag is a. különböző szolgálati és haroi feladatok végrehaj
tására, elősegítse a fegyveres testületeknél elengedhetetle
nül szükséges katonás alaki fegyelem kialakítását.
E feladat elvégzése érdekében
 m e g p a r a n c s o l o m :

1./ A BM. központi szerveinél, valamint a Bv.– és tűzrendé
szeti országos parancsnokságok központi hivatásos férfi 
személyi állománya 1959 május 15–ig, a megyei /budapesti/ 
szervek hivatásos férfi személyi állománya részére pedig 
196o január 1–i hatállyal kötelező testnevelési foglal
kozásokat kell bevezetni. 

2./ A testnevelési foglalkozásokat minden évben április 1–től 
október 15–ig heti két órában , október 16—tól március
31—ig heti egy óra időtartamban kell végrehajtani.
A kötelező testnevelési foglalkozások, céljára. heti egy–egy 
órát a munkaidőből kell biztosítani. A foglalkozásokat 
úgy kell megszervezni, hogy az utazás során eltöltött 
idő se eredményezzen az engedélyezett 1–1 órán kivül 
munkaidő kiesést.
A foglalkozások kezdési időpontját úgy kell meghatározni, 
hogy az a munkaidő kezdetére és végére essen és ne sza
kítsa ketté a beosztottak munkaidejét.
Ezen elv figyelembevételével kell a téli tornatermi fog
lalkozásokat is megszervezni a létesítmények száma, be
fogadóképessége adta. lehetőségek szerint.
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3./ A  Határőrség, Karhatalmi és Légoltalmi Országos Parancsnok
ságokon a foglalkozásokat a Honvédelmi Minisztériuméhoz ha
sonlóan kell megszervezni,

4./ A Belügyminisztérium hivatásos állománya részére elrendelt 
kötelező testnevelés nem érinti a Belügyminisztérium külön
böző szerveinél tényleges katonai szolgálatot teljesitő sor
állomány testnevelési foglalkozását. A tényleges katonai 
szolgálatot teljesítők testnevelése továbbra, is az illeté
kes országos parancsnokságok által kiadott utasítások alap
ján történik.

5. / A kötelező testnevelési foglalkozások alól orvosi felmentést
csak a BM. Rendelőintézet, vagy a megyei BM. vezetőorvos ad
hat. Azoknak az elvtársaknak, akik BM. orvosi igazolás sze
rint, valamilyen oknál fogva az előirt gyakorlatokat teljes 
egészében végrehajtani nem tudják, a foglalkozást vezetők 
adjanak megfelelő könnyítést.

6. / A kötelező testnevelési foglalkozásokra előirt szükséges
felszerelést mindenki saját költségén szerezze be.

7./ A kötelező testnevelési foglalkozásokon való pontos részvé
telért a parancsnokokat teszem felelőssé, 

8./ A Belügyminisztérium Sportosztálya az illetékes szervek be
vonásával dolgozza ki a kötelező testnevelési foglalkozások 
évi tantervét, egyes korosztályok, valamint az egyes idő
szakok sportolási lehetőségei szerint. A Sportosztály és 
az illetékes szervek gondoskodjanak megfelelő létszámú 
képzett oktatóról a foglalkozások levezetésére A BM. Sport
osztálya szervezze meg a kiképzett oktatók rendszeres 
továbbképzését. 
A BM. Sportosztálya gondoskodjék a testnevelési foglalkozá
sok végrehajtásának technikai előfeltételeiről,

A BM. Sportosztály vezetője jelen parancsom végrehajtásáról
196o. julius 1–ig tegyen j elentést.

 Biszku Béla sk.
 belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
Központi fő– és osztályvezetők,
Határőrség, Karhatalom, Légoltalom 
Országos Parancsnoka,
Büntetésvégrehajtási és Tüzrendészeti 
Országos parancsnokságok és megyei szerveik,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok, 
járási, városi, kerületi kapitányok.
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