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a Belügyminisztérium szerveinél és alakulatainál 
szolgálatot teljesítő sportolók 

szolgálati- és munkaidő-kedvezményének szabályozásáról, 
sportolási lehetőségeinek fejlesztéséről

Budapest, 1982. évi január hó 6-án.

A Minisztertanács 2031/1979. (IX. 1.) számú határozatában fog
laltak végrehajtása a Belügyminisztérium szerveinél és alakulatai
nál szolgálatot teljesítő sportolók szolgálati- és munkaidő-kedvez
ményeinek szabályozása, a sportbázis-alakulatok és a fejlesztésre 
kerülő sportágak meghatározása érdekében -  a honvédelmi mi
niszterrel és az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökével 
egyetértésben -  kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A BM Határőrség országos parancsnoka -  a Dózsa-sport
egyesületeknek az OTSH-val egyeztetett kérelme alapján -  
kérje az MNVK Mozgósítási és Hadkiegészítési Csoportfőnök
ség sportolóinak névjegyzékén szereplő, a Dózsa-sportegyesü
letekhez igazolt olyan sorköteles sportolók bevonultatását, 
akik:
a) a felnőtt-, az utánpótlás-, a junior- vagy az ifjúsági válo

gatott keret tagjai;
b) az egyéni sportágakban nemzetközi, I. osztályú vagy ifjú

sági aranyjelvényes, valamint az atlétika, a torna, az úszás 
sportágakban II. osztályú, vagy ifjúsági ezüstjelvényes 
versenyzők;

c) a csapatsportágakban a nemzeti (országos) bajnokság I. és 
ezen kívül a labdarúgásban a II. osztályban szereplő csapa
tok tagjai.
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2. Az 1. pontban írt sportolók száma nem haladhatja meg a ki
jelölt alakulatok létszámának 0,5- 1 % -át.

3. A BM Határőrség országos parancsnoka biztosítsa a BM Ha
tárőr Ezred állománytáblájában rendszeresített sportszakasz 
folyamatos működését.
Az Újpesti Dózsa elnöke a bevonulást követően még a szakki
képzés időszakában terjessze elő igényét a sportszakasz sze
mélyi összetételére.

4. A bevonulás után valamennyi sportolónak részt kell vennie az 
alap- és határőr szakkiképzésben.

5. A Dózsa-sportegyesületek igazolt sorköteles sportolóinak szol
gálathalasztására az illetékes Dózsa-sportegyesület elnökének
-  az országos sportági szakszövetségekkel egyeztetett kérel
me és az OTSH javaslata alapján -  a MN Kiképzési Főfel
ügyelő Közvetlen Szervei Testnevelési és Sportosztály tesz ja 
vaslatot az MNVK Mozgósítási és Hadkiegészítési Csoportfő
nökségének.
A sorkatonai szolgálat félbeszakítása kedvezményére vonatko
zó kérelmet az illetékes Dózsa-sportegyesületek elnöke az or
szágos sportági szakszövetségekhez terjessze elő. Az OTSH el
nökének javaslata és a honvédelmi miniszter döntése alapján 
a sorkatonai szolgálat félbeszakítására az MNVK Mozgósítási 
és Hadkiegészítési Csoportfőnöksége intézkedik.

6. A BM Határőrség alakulataihoz sorkatonai szolgálatra bevo
nult sportolók „A sportolók igazolási és átigazolási szabályza
ta” alapján a szolgálati helynek megfelelő Dózsa-sportegyesü
letekhez azonnal átigazolhatok.
A sorkatonai szolgálatot teljesítő sportoló polgári sportegyesü
letben nem tevékenykedhet -  kivéve, ha számára a Dózsa- 
sportegyesületek a sporttevékenység feltételeit nem tudják 
biztosítani.

7. A BM Határőrség alakulatainál sorkatonai szolgálatot telje
sítő -  elsősorban a világversenyekre és az olimpiákra felké
szülő -  minősített sportolók részére az eredményes sportolás 
biztosítása céljából az 1. számú mellékletben felsorolt alakula
tokat jelölöm ki.
Az Újpesti Dózsa SC versenyzőit elsősorban a budapesti sport
bázis-alakulatokhoz kell irányítani. A vidéki Dózsa-sport
egyesületek versenyzői a helyi vagy a legközelebbi határőr
alakulathoz kerüljenek behívásra. Az olimpiai és a váloga
tott keretbe tartozó vidéki Dózsa-sportegyesületi sportolók az 
Újpesti Dózsa SC elnökének javaslatára áthelyezhetők a BM 
Határőr Ezredhez.

8. A BM Határőrség alakulatainál sorkatonai szolgálatot teljesítő
-  a 2. számú melléklet első három kategóriájába besorolt -  
sportolók részére -  az OTSH sportági szakszövetsége főtitká
rának és az illetékes Dózsa-sportegyesület elnökének írásbeli
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javaslata alapján -  az edzéseken, a versenynaptárban sze
replő versenyeken és mérkőzéseken való részvételt az alakulat 
parancsnokának engedélyével a vonatkozó kategória előírásai 
szerint kell biztosítani.

9. A 8. pontban fel nem sorolt alacsonyabb minősítésű sportolók 
részére szolgálatmentesség -  a kiképzési és a szolgálati érde
kek figyelembevételével -  az alakulat parancsnokának dönté
se alapján a 2. számú melléklet utolsó kategóriájában megha
tározottak szerint biztosítható.

10. Az edzéseken és a versenyeken való részvétel szolgálati tevé
kenységnek minősül, ezért a helyőrségi vagy a csapatfogdában 
letöltendő fenyítés esetét és időtartamát kivéve -  a részvételt 
a 8. vagy 9. pontban meghatározottak szerint kell biztosítani.

11. A sportbázis-alakulatoktól távoleső sportlétesítményekben fo
lyó edzésekre, versenyekre -  elsősorban a világversenyekre 
és az olimpiákra felkészülő, sorkatonai szolgálatot teljesítő 
minősített sportolók eredményes felkészülésének elősegítése 
érdekében -  a szállítás biztosítására, ha tömegközlekedési 
jármű használatára nincs mód, a gépjárművek igénybevéte
lére és forgalmazására vonatkozó belügyminiszteri utasítás 
és az ennek végrehajtását szolgáló, a BM Határőrség országos 
parancsnokának rendelkezését alapul véve -  a szolgálati ér
dekek figyelembevételével -  az alakulat parancsnoka saját 
hatáskörében intézkedjen.

12. A BM Határőrség alakulatainál sorkatonai szolgálatot teljesítő 
minősített sportolók sporttevékenységének összehangolása ér
dekében az alakulatok testnevelési és sportbizottságai és a 
Dózsa-sportegyesületek között szoros együttműködést kell 
biztosítani.
A sorkatonai szolgálatra bevonult fiatalokat be kell vonni az 
aktív és rendszeres sportolásba, és azokat, akik a BM-sport
bajnokságokon és tömegversenyeken kimagasló eredménye
ket érnek el, a további fejlődésük érdekében a Dózsa-sport
egyesületek megfelelő szakosztályaihoz kell irányítani.

13. Azoknak a sorkatonai szolgálatot teljesítő minősített sporto
lóknak, akik olyan sportágakban versenyeznek, amelyeket a 
helyi Dózsa-sportegyesület nem működtet, vagy az alakulat 
állomáshelyén Dózsa-sportegyesület nincs, az alakulat pa
rancsnoka engedélyezheti, hogy az állomáshelyén működő 
más sportegyesületben versenyezzenek. A versenyzésre az en
gedélyt a területileg illetékes sporthivatal kérelme alapján le
het megadni. Az edzésre és a versenyzésre a kedvezménye
ket a 8. vagy 9. pontban foglaltak szerint lehet biztosítani.

14. A sorállományú sportolók a sporttevékenységek időtartamá
ban is a vonatkozó jogszabályok és belügyi rendelkezések ha
tálya alatt állnak, és magatartásukért fegyelmi felelősséggel 
tartoznak.
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15. A Belügyminisztérium és szervei állományába tartozó hivatá
sos és polgári sportolók részére a 13/1978. (X. 12.) MüM szá
mú rendeletben foglaltak alapján kell biztosítani az edzéseken 
és a versenyeken való részvételt. A részükre megállapított 
kedvezményt meghaladó munkaidőt kötelesek a munkahe
lyeiken munkával eltölteni.

16. Rendkívüli szabadságot, illetve munkaidő-kedvezményt kell 
biztosítani: a) a Belügyminisztérium és szervei hivatásos állo
mányában szolgálatot teljesítő, főfoglalkozású és társadalmi 
szakvezetőknek (edzők, versenybírók), játékvezetők, sportve
zetők és egyéb szakemberek; b) azoknak, akiknek az OTSH 
által jóváhagyott hazai és nemzetközi versenynaptárban (ver
senyeken, mérkőzéseken, edzőtáborokban, edzéseken stb.) 
szereplő, az OTSH országos, illetve a megyei tanácskozásain 
való részvétele, valamint az országos vagy megyei szervei ál
tal történő hivatalos sportkiküldetése a kikérésre jogosult 
OTSH vezetői vagy a Dózsa-sportegyesület elnökének megál
lapítása szerint szükséges.

Az engedélyezésre a szolgálati hely szerint illetékes parancs
nok -  a 13/1978. (X. 12.) MüM számú rendelet alapján -  jo
gosult. A hatáskörét meghaladó mértékű rendkívüli szabadság 
engedélyezésére az elöljáró parancsnokához javaslattal élhet.

17. A BM hivatásos és polgári állományú, valamint a BM Határ
őrség alakulatainál szolgálatot teljesítő sorállományú sportolók 
külföldi versenyeken való részvétele a külföldre távozás enge
délyezésére vonatkozó, érvényben levő rendelkezések betartá
sával biztosítható.

18. A Dózsa-sportegyesületek az OTSH vonatkozó szabályozóinak 
megfelelően a 3. számú mellékletben meghatározott sportágak 
fejlesztéséről gondoskodjanak, -  igazodva a nemzetközi szín
vonalhoz.

A feladat végrehajtásához a BM Határőrség sportbázis-alaku
latai a helyi lehetőségek -  a rendelkezésre álló személyi és 
tárgyi feltételek -  felhasználásával nyújtsanak segítséget.

19. A Dózsa-sportegyesületekben a sportolók érdeklődését keltsék 
fel a belügyi munka iránt, erősítsék kötődésüket a Belügymi
nisztériumhoz és szerveihez.

A vezetők nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy a sportolók a 
belügyi tanintézetekben képesítést szerezhessenek.

Lehetőséget kell adni arra, hogy sportpályafutásuk befejezé
sekor képesítésüknek megfelelően a Belügyminisztériumban 
vagy szerveinél elhelyezkedhessenek.

20. Az utasítás szabályait úgy kell alkalmazni, hogy azok elsősor
ban a világversenyekre és az olimpiákra felkészülő élsportolók 
eredményesebb szereplését segítsék elő.
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21. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a BM szerveknél és alakulatoknál szolgálatot teljesítő sporto
lók rendkívüli szabadságának és munkaidő-kedvezményének 
szabályozásáról szóló 3/1969. számú belügyminiszteri utasítás 
hatályát veszti.
Az utasításban foglaltakat az érintett személyi állománnyal is
mertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 200 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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SPORTBÁZIS-ALAKULATOK

A BM Határőrségnél sorkatonai szolgálatra bevonuló -  elsősorban a vi
lágversenyekre és az olim piákra felkészülő -  Dózsa-sportegyesületekhez 
igazolt sportolókat a következő sportbázis-alakulatokhoz kell irányítani:

"Újpesti Dózsa SC BM H atárőr Ezred -  Ady-liget 0887

Veszprémi Dózsa BM H atárőr Ezred -  Ady-liget 0887

Győri Dózsa BM Határőrség -  Győr 0932

H atárőr Dózsa BM Határőrség -  K iskunhalas 0980

Szegedi Dózsa BM Határőrség -  Kiskunhalas 0980

Kaposvári Dózsa BM Határőrség -  Nagykanizsa 0530

Debreceni Dózsa BM Határőrség -  N yírbátor 0408

Szekszárdi Dózsa BM Határőrség -  Pécs 0839

Zalaegerszegi Dózsa BM Határőrség -  Zalaegerszeg 0398

Körmendi Dózsa BM Határőrség -  Zalaegerszeg 0398

1. számú melléklet
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Kategória Rendkívüli sza- A bontható tiszta
badság összesen edzésidő,
18 hónapra hetenként

Ö ttusa utánpótlás válogatott keret 4.5 hónapig átlagban 15 óra,
tagjai legalább 12 óra,

legfeljebb 21 óra

A többi sportág válogatott keret 
tagjai

A sikeres olimpiai szereplést jelen- 3 hónapig átlagban 12 óra,
tősen befolyásoló sportágak (atléti- legalább 10 óra,
ka, birkózás, cselgáncs, evezés, ka- legfeljebb 18 óra
jak-kenu, kerékpár, labdarúgás, 
ökölvívás, öttusa, sportlövészet, 
súlyemelés, torna, úszás, műugrás, 
vízilabda, vívás) I. osztályú és if
júsági aranyjelvényes sportolói

Az olimpián szereplő csapatsport
ágakban az NB I-es csapatok tag
jai

A többi egyéni sportág I. osztályú 1,5 hónapig átlagban 9 óra,
és ifjúsági aranyjelvényes sporto- legalább 7 óra,
lói legfeljebb 14 óra

A többi csapatsportágban az NB I. 
labdarúgásban, ezenkívül az NB 
II-es csapatok tagjai

Alacsonyabb szintű bajnokságban -  parancsnok döntése sze
részt vevő sportolók rin t legfeljebb 9 óra

2. számú melléklet
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3. számú m elléklet

A SPORTÁGI FEJLESZTÉS

A Dózsa-sportegyesületek a sportágak fejlesztését az Országos Testnevelé
si és Sporthivatal elnöke által kiadott -  m indenkor érvényben levő -  
szabályozók alapján a következők szerint hajtsák végre:

Az Újpesti Dózsa SC fejlesztési feladatait a Belügym inisztérium  és az Or
szágos Testnevelési és Sporthivatal között lé tre jö tt -  egy olimpiai ciklus
ra érvényes -  megállapodás határozza meg.

A vidéki Dózsa-sportegyesületekben

„A” kategóriás szintre kell fejleszteni, illetve szinten tartan i:

Atlétika Szekszárdi Dózsa
Cselgáncs Győri Dózsa

Debreceni Dózsa
Ökölvívás Kaposvári Dózsa
Lovassport H atárőr Dózsa -  Kiskunhalas
Kézilabda Debreceni Dózsa
Sportlövészet Győri Dózsa

„B” kategóriás szintre fejleszteni, illetve szinten tartan i:

A tlétika Győri Dózsa
Birkózás Győri Dózsa

Kaposvári Dózsa
Cselgáncs Kaposvári Dózsa

Szekszárdi Dózsa
Kosárlabda Szekszárdi Dózsa
Labdarúgás Győri Dózsa

Szekszárdi Dózsa 
Szegedi Dózsa 

Ökölvívás Győri Dózsa
Szegedi Dózsa 
Veszprémi Dózsa 

Röplabda Győri Dózsa
Kaposvári Dózsa

Sportlövészet Debreceni Dózsa
Súlyemelés Szekszárdi Dózsa
Vízilabda Debreceni Dózsa

„C” kategóriás szintre fejleszteni, illetve szinten tartan i:

Birkózás Veszprémi Dózsa
Cselgáncs Zalaegerszegi Dózsa
Kézilabda Zalaegerszegi Dózsa
Labdarúgás Zalaegerszegi Dózsa
Ökölvívás Szekszárdi Dózsa
Tenisz Debreceni Dózsa
Torna Szekszárdi Dózsa
Úszás Debreceni Dózsa

Szekszárdi Dózsa
Vívás Zalaegerszegi Dózsa
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