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A Belügyminisztérium Kollégiuma megtárgyalta az MSZMP Politikai
Bizottsága 1959. évi sporttal kapcsolatos határozatának érvényesítését
a belügyi sportegyesületek vonalán és megállapította:

I.

Az ellenforradalom leverése után az 1956. decemberében felállított BM. 
Sportosztály irányításával a Belügyminisztérium testnevelési és sport 
életében viszonylag rövid idő alatt megszilárdult a helyzet. A BMTSB. 
életre hívásával kialakult a Belügyminisztérium testnevelési és sport
munkájának egységes irányítása.

A ,,Dózsa” sportkörök fokozatosan erősödtek, a társadalmi vezetés ki- 
szélesedett. Növekedtek a sportkörök és szakosztályok, gyarapodott a 
sportolók taglétszáma. A „Dózsa” sportolói a hazai és nemzetközi ver
senyeken eredményesen szerepeltek. Határozott fejlődés tapasztalható 
az élsportolók munkához való viszonyában. Javult a „Dózsa” sportegye
sületek gazdálkodása és pénzügyi fegyelme. Állami támogatással több 
belügyi sportlétesítményt korszerűsítettek.

A fejlődés ellenére azonban még komoly hiányosságok vannak:
A vidéki sportkörök — különösen a kisebb sportkörök — fejlesztése 
elhanyagolt, a sportágak szervezésénél nem domborodik ki kellően a 
honvédelmi jelleg. Egyes esetekben a tömegsport rovására túl nagy súlyt 
helyeztek az élsportra. Az élsport eredményeinek elérése érdekében 
egyes esetekben politikai és erkölcsi engedményeket tettek.

A sportolók nevelésénél nem érvényesítették megfelelően a szocialista 
nevelés helyes módszereit. A BM. Sportosztály kevés gondot fordított 
az edzők politikai és szakmai továbbképzésére. Hiányos a Sportosztály 
kapcsolata a sportolók munkahelyeinek parancsnokaival. A belügyi spor
tolók állományhelyzetének több kérdése tisztázatlan. A megnövekedett 
igényeket a belügyi sportlétesítmények száma és állapota még nem ké
pes kielégíteni.

Ezek a hiányosságok több feladat megoldását teszik szükségessé:
1. A Sportosztály feladata, — az élsportolókkal való foglalkozáson túl 

— hogy megszerettesse, m egértesse és helyesen megszervezze a 
BM. tömegsportját. Fokozott nevelőmunkával el kell érni, hogy az 
állomány érezze, hogy munkája mellett szüksége van testedzésre.
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A tömegsport fejlesztését használják fel a „Dózsa” élsportolóinak 
utánpótlására.

A ,,Dózsa” sportkörök úgy a magyar sport egyesületei között, mint 
a nemzetek közötti vetélkedések során igen magas színvonalat értek 
el. Eredményeik túlszárnyalása azonban csak állandó és szorgalmas 
edzéssel érhető el. A sportolás mellett azonban élsportolóinknak gon
dolni kell a jövőjükre is és a megadott munkaidejüket használják fel 
a szakmai munka elsajátítására.

Testületeink megbecsülik élsportolóinkat, de meg kell szüntetni azt 
az állapotot, hogy egyes vezetők a sport iránti szeretetükből elnézik 
az egyes sportolók fegyelmezetlenségét. Egyes sportágakban előfor
dul még, hogy anyagi előnyökkel, igérgetésekkel buzdítják győze
lemre a sportolókat. Ezekkel a helytelen és káros módszerekkel nem 
a jobb eredmények elérésére neveljük a sportolóinkat, hanem anya
giasságra. Ügy támogassák a sportköröket, hogy vegyenek részt annak 
vezetésében és neveljék a testületük szeretetére a magasabb sport- 
eredmények elérésére és a rájuk kötelező parancsban előírt munka 
elvégzésére.  

2. A parancsnokok kísérjék figyelemmel a sportolók szakmai munkáját. 
Az olyan sportoló, aki a sportot csak anyagi előnyszerzésre és mun
kanélküli életmódra eszközül akarja használni méltatlan arra, hogy 
a Belügyminisztérium sportegyesületének tag ja  legyen.

3. A magasabb erkölcsi normákat érvényesíteni kell az anyagi vonalon 
is. A „Dózsa” sportkörök gazdálkodását és a sportlétesítmények fej
lesztését az ország népgazdasági tervével összhangban kell tervezni. 
Költségvetéseiket mindinkább a saját eszközt bevételekre támasz
kodva kell biztosítani. Tovább kell javítani a sportkörök anyagi és 
pénzügyi fegyelmét a sportgazdálkodást ellenőrző munkát.

A fenti elvek megvalósítása, a belügyi sportegyesületek továbbfejlesz
tése és a Belügyminisztérium területén dolgozó élsportolók állomány- 
helyzetének tisztázása érdekében az illetékes vezetőket az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. A BM. Sportosztály hatáskörét és feladatait tartalmazó részletes 
utasítást a BM. Sportosztály és a BM. Szervezési Osztály 1961. ja
nuár 1-ig készítse el és az illetékes miniszterhelyettes elvtárshoz 
jóváhagyásra terjessze fel.

2. A BM. Sportosztály az MTST irányelveinek és a „Dózsa” sportkö
rök javaslatainak felhasználásával 1961. január 15-ig dolgozza ki 
az 1961—65-ig terjedő időszakra a „Dózsa” Sportegyesület ötéves 
sportfejlesztési tervét és azt a BMTSB elé terjessze jóváhagyásra.

3. A BM. Sportosztály rendszeres kapcsolatot köteles fenntartani a 
sportolók munkahelyi parancsnokaival. Évenként egyszer — első
ízben 1961. január 31-ig közös megbeszélésre hívja össze a pa
rancsnokokat. E megbeszéléseken a belügyi sportolók nevelésével, 
munkához való viszonyukkal kapcsolatos tapasztalatokat kölcsönö
sen hasznosítsák.

4. A Belügyminisztérium területén dolgozó élsportolókat, általában 
szervezetszerű beosztásban kell foglalkoztatni. A létszámfelettiként
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beosztotti élsportolók számát fokozatosan csökkentve el kell érni, 
hogy mielőbb valamely szervezettszerű beosztásban nyerjenek kine
vezést.

Jóváhagyom az 1958. évi 21. számú miniszterhelyettesi paranccsal 
elrendelt sportolói létszámkeretet, Budapesten 140 főben, vidéken 
70 főben állapítom meg.

5. A belügyi sportkeretbe történő felvételnél ugyanazokat az elveket 
kell érvényesíteni, mint amit a  Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
1959. évi 105. számú határozata a BM. személyi állományba való

 felvételnél előír. A sportkeretbe csak politikailag és erkölcsileg 
megbízható, büntetlen előéletű, a szolgálat ellátására megfelelő elő
képzettségű, rátermettséggel rendelkező és olyan élsportolókat le
het felvenni, akik önként vállalják a belügyi szolgálattal járó köte
lezettségek teljesítését. 

6. A sportkeretbe felvett sportolók a BM. polgári állományában nyer
nek kinevezést. Egy évi szolgálat után a  testületet és a szakmai 
munkát érintő alapvető rendelkezésekből alkalmassági vizsgát tesz
nek. A vizsga sikeres letételét követően — ha az Elnöki Tanács 
határozatának egyébként is megfelelnek — átminősíthetők tiszti, 
tiszthelyettesi és irodai állományba. Azokat a sportkeretbe tartozó 
sportolókat, akik az alkalmassági vizsgát sikerrel nem tették le, 
vagy az előírt iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, továbbra is 
BM. polgári állományban kell foglalkoztatni.

7. Biztosítani kell, hogy a sportolói létszámkeretbe tartozó, az él
sportból kiöregedett, vagy a versenysportot egyéb okból abba
hagyó belügyi dolgozók, ha az előírt feltételeknek megfelelnek — 
fokozatosan a BM. valamely területén szervezettszerű beosztásban, 
állományba kerüljenek.

8. A sportkeretbe tartozó élsportolók különböző BM. szervekhez tör
ténő szervezettebb elosztása érdekében a BM. Személyügyi Főosz
tály, a BM. Szervezési Osztály és a BM. Sportosztály 1961. már
cius 31-ig vizsgálja felül a sportkeret jelenlegi személyi állományát. 
A felülvizsgálat terjedjen ki arra is, hogy a sportolók rátermettsé
gük és képességük alapján a BM. mely területén végezhetnek meg
felelő szakmunkát. A felülvizsgálat befejezése után a  sportolók át
csoportosítására, illetve beosztására az illetékes miniszterhelyettes
nek tegyenek javaslatot. Ennek alapján az illetékes miniszterhe
lyettes beosztásukra vonatkozóan adjon ki utasítást. Az átcsopor
tosítást 196 1. május 31-ig kell végrehajtani.

9. Az élsportolók számára biztosított munkaidőkedvezmények megál
lapításánál az MTSZ által előírt normákat kell érvényesíteni.

A BM. Sportosztály ennek megfelelően állítsa össze az élsportolók 
sportáganként meghatározott munkaidő kedvezményét és azt az ille
tékes miniszterhelyettes elvtárshoz 1961. január 15-ig jóváhagyásra 
terjessze fel.

10. A sportkeretbe tartozó sportolók elbírálásánál (illetmény, ruházati 
ellátás, üdülés, kitüntetés, stb.) ugyanazokat az elveket kell érvé
nyesíteni, amit a testületi rendelkezés arra a szolgálati helyre elő
írt, ahol a sportoló szolgálatot teljesít.
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11. A BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője a BM. Sportosztály 
bevonásával 1961. január 15-ig dolgozza ki a belügyi sportlétesít
mények, távlati fejlesztési tervét és azt építse be a Belügyminiszté
rium tervébe.

A BM. Sportosztály vezetője jelen parancsom végrehajtásáról 1961. évi 
augusztus 1-ig tegyen jelentést.

B I S Z K U  B É L A  s. k,
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
Országos parancsnokok,
Központi fő- és önálló osztályvezetőik, 
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Készült: 130 példányban.

Tartalmaz: 4 nyomott lapoldalt.
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