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BM. ORFK. VEZETŐ KÖZBIZTONSÁGI HELYETTESÉNEK
4 .  számú utasítása 

Budapest, 1961. március hó 22-én.

Tárgy: A rendőrőrsök, a közlekedést és gépjárműveket ellenőrző 
csoportok személyi állománya kötelező testnevelési fog

lalkozásának szabályozása.

A BM. kollégiuma megtárgyalta és értékelte a rendőrség szervei
nél folyó kötelező testnevelés helyzetét. A kollégium az ered
mények megállapítása mellett a kötelező testnevelés terén ta
pasztalható fogyatékosságok kijavítása, a testnevelés színvona
lának emelése érdekében megfelelő határozatot hozott.
Hivatkozással a BM. kollégiumának fenti határozatára - a rendőr
őrsök, a közlekedést és gépjárműveket ellenőrző csoportok sze
mélyi állományának kötelező testnevelési foglalkozásait, figye
lemmel a csoportbeosztású szolgálati rendszer bevezetésére - a 
BM. Sportosztállyal egyetértésben - az alábbiakban szabályozom:
1./ Budapesten, más városokban és járások székhelyén lévő rendőr

őrsök, közlekedést és gépjárműveket ellenőrző csoportok sze
mélyi állományának kötelező testnevelési foglalkozásait két 
hetenként kell megtartani. A foglalkozások időtartamát - 
mind a nyári, mind a téli időszakban egyaránt - két órában 
állapítom meg.
Ennek megfelelően az I. napszakban szolgálatot teljesítő elv
társak részére a kötelező testnevelési foglalkozás szolgá
latuk és beszámoltatásuk után 14 óra 30 perckor kezdődik és 
16 óra 30 percig tart. A II. napszakosok részére a foglalko
zást eligazításuk és szolgálatuk megkezdése előtt 11 óra 30 
perctől 13 óra 30 percig kell megtartani. A III. napszakban 
szolgálatot teljesítő elvtársak / azon a héten / a testneve
lési foglalkozások alól felmentést élveznek.
A kötelező testnevelési foglalkozásokat azokon a napokon 
kell megtartani, amikor azt a szolgálat érdekei és az egyéb 
helyi adottságok leginkább lehetővé teszik.

2./ Községekben lévő rendőrőrsökön a kötelező testnevelési fog
lalkozásokat havonként egy alkalommal - a havi 4 órás szak
mai továbbképzés után - kell megtartani. Ennek időtartamát
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mind a nyári, mind a téli időszakban egyaránt szintén két 
órában állapítom meg.

Felhívom Főkapitány elvtársat, hogy a rendőrőrsök és a közle
kedést és gépjárműveket ellenőrző csoportok személyi állo
mánya kötelező testnevelési foglalkozásainak egységesen tör
ténő megtartását a fenti szabályozás szerint biztosítsa.

Solymosi József.sk. 
r. ezredes 

az ORFK. Vezetőjének Közbiztonsági 
Helyettese.

Felterjesztem: ORFK. Vezetőjének,
Kapják: - ORFK. Vezető Helyettesei.

ORFK. Közrendvédelmi és
Közlekedésrendészeti Osztály, 

Valamennyi megyei /budapesti / 
rendőrfőkapitányság Vezetője.

- BM.Titkárság, Ellenőrzési és Tanulmányi oszt,
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A kiadmány hiteléül:/ 

Hornok János r.szds.


