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5/1977. számú 
INTÉZKEDÉSE

az önkéntességen alapuló társadalmi tömegsport-szervezetek 
anyagi-pénzügyi ellátásának rendjéről 

Budapest, 1977. évi március hó 31-én.

„Az önkéntességen alapuló társadalm i tömegsport-szervezetek 
megalakítása a Belügyminisztérium szerveinél” tárgyú 8/1975. BM 
számú utasítás 12. pontjában foglaltaknak megfelelően a személy
ügyi miniszterhelyettessel egyetértésben kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az intézkedésben foglaltak kiterjednek a BM szerveinél meg
alakított testnevelési és sportbizottságok (a továbbiakban: 
TSB-k), sportvezetőségek által szervezett minden önkéntessé
gen alapuló testnevelési és sporttevékenységre.

2. Az önkéntességen alapuló testnevelés és sporttevékenység kap
csán felmerülő költségek normáit, tervezési és felhasználási 
irányelveit az intézkedés melléklete tartalmazza.

A költségek tervezése az ellátásilag illetékes pénzügyi szolgálat 
által m eghatározott előírásoknak megfelelően a TSB-k feladata. 
A testnevelés és tömegsport-tevékenység központi rendezvé
nyeinek költségeit (rendezési költség, sporteszköz, felszerelés, 
propaganda, stb.) a IV/I. Csoportfőnökség tervezi.

A szerv vezetője (a BM központi szervek TSB-nál a IV/I. Cso
portfőnökség) által jóváhagyott TSB igényt a pénzügyi szolgá
lat köteles a szerv éves költségvetésében -  a költségfajta jogcí
mének megfelelő tételen -  előirányozni.

3. A társadalm i tömegsport-szervezetek részére jóváhagyásra ke
rülő előirányzatokat a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség 
a tervező szervek éves költségvetésében igazolja vissza.
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A pénzügyi szolgálat a jóváhagyott előirányzatokról a TSB-t tá 
jékoztatni köteles.

A jóváhagyott költségvetési előirányzat felett a TSB elnöke 
rendelkezik a mellékletben szereplő előírások és az általános 
pénzügyi-anyagi szabályok betartásával.

A rendelkezésre álló előirányzattal a takarékosság, a szükség
letek fokozatos és arányos kielégítése elvének szem előtt ta r tá 
sával kell gazdálkodni.

Az előirányzat terhére beszerzett anyagokat, eszközöket az il
letékes anyagi szolgálat tartsa nyilván és gondoskodjon kezelé
séről, karbantartásáról és javíttatásáról.

4. A pénzügyi szolgálat a rendelkezésére bocsátott előirányzat fel- 
használásáról a TSB elnökét negyedévenként tájékoztassa.
Az év végén az előirányzat felhasználásáról a szerv éves költ
ségvetése végrehajtásáról készülő beszámoló jelentésben ki
emelten kell számot adni.
A BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség a BM éves költség- 
vetésének végrehajtásáról készülő jelentésben ugyancsak szá
moljon be a tömegsport mozgalomra fordított költségek országos 
alakulásáról.

5. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Egyidejűleg a 
007/1964. BM I. főcsoportfőnöki, valam int a 2031/17- 1961. 
számú I/ I. Csoportfőnökségi utasításokat hatályon kívül he
lyezem.

DR. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 620 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak.
Kapják: 8 1975. sz. min. utasítás elosztója szerint, valamint

Hőr. Országos Pság anyagi és pénzügyi osztályvezetők, 
I/ I. Csoportfőnökség 15 db,
IV/ I Csoportfőnökség 20 db,
valamennyi Rfk. anyagi és pénzügyi osztályvezetők, 
FRE anyagi és pénzügyi alosztályvezetők.
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M elléklet az 5 1977. sz. m iniszterhelyettesi intézkedéshez

AZ ÖNKÉNTESSÉGEN ALAPULÓ 
TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGNORMÁI, 

TERVEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI IRÁNYELVEI

1. Sporteszközök és sportruházat: beszerzésére, illetőleg utánpótlására az 
adott BM szerv -  egység -  hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári 
szervezetszerű, illetve engedélyezett létszáma után évenként

-  BM Rendőrtiszti Főiskolánál évi 140,-  Ft/fő

-  BM iskoláknál és a FRE-nél évi 120,-  F t fő

-  csapat-alakulatoknál évi 60,-  F t fő

-  egyéb szerveknél évi 50,-  F t fő 
fordítható.

A BM Rendőrtiszti Főiskola norm ája tartalm azza az 1011 1974. (III. 20.) 
Mt. számú határozattal a sporttevékenység fejlesztésére biztosított 50,-  
F t-ot is.

A lóversenyek (edzések) végrehajtásához szükséges fegyvert, lőszert, va
lam int célanyagokat a norm án felül term észetben az ellátásilag illetékes 
anyagi szervek biztosítják.

Sportruházatot csak az egyes TSB által k iírt versenyeken történő rész
vétel céljára az egységes öltözködés által m egkívánt m értékig lehet biz
tosítani. K ivételt képez ez alól a cselgáncsöltözet, amely edzés céljára is 
használható.

Más foglalkoztatási form ákban a szükséges sportruházatról a résztvevő 
maga köteles gondoskodni.

2. Sportlétesítmények:

A testnevelési és sportprogram  végrehajtásához -  am ennyiben BM ke
zelésű objektum  nem áll rendelkezésre -  bérleti úton is biztosítható lé
tesítm ény.

A bérlem ény megválasztásakor a várható kihasználtság m értékére fi
gyelemmel kell lenni.

Előzőeken túlm enően lehetőséget kell találni és elő kell segíteni szabad
téri kispályák kialakítását, főleg saját m unkaerőre és társadalm i m un
kára támaszkodva.

A BM szervek kezelésében levő sportlétesítm ények fenntartási költségei
nek biztosításáról, továbbá az esetleges bérleti díjakról -  az érvényes 
előírásoknak megfelelően -  az illetékes anyagi-pénzügyi szerv köteles
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gondoskodni. A BM központi szervek sportlétesítm ény igénybevételével 
kapcsolatban felm erülő költségek tervezése a BM Központi Ellátó Pa
rancsnokság (a továbbiakban: BM K EP), és finanszírozása a BM Köz
ponti Pénzügyi Osztály feladatkörébe tartozik.

3. BM sportbajnokságok rendezési költségei:

a) alapfokú versenyeken:

-  csak a verseny megrendezésével kapcsolatban felm erülő alkalmi 
díjak (pályarendezés, pályahasználat, stb.) fizethetők a szükség
letnek megfelelő m értékben abban az esetben, ha az társadalm i 
m unkában nem végezhető el,

-  a játékvezetői, versenybírói feladatokat társadalm i aktívák igény- 
bevételével kell megoldani,

-  a résztvevők esetleges helyközi utazásával kapcsolatban a felm e
rülő költségek (vasút, autóbusz) elszámolhatók.

b) középfokú versenyeken:

-  az a) pontban m eghatározottakon túl bírói és játékvezetői díj (az 
OTSH érvényben levő utasításainak megfelelően), továbbá a részt
vevők részére egyszeri étkeztetés biztosítására 25,-  F t számolható 
el, a sorozott állom ányúak kivételével.

c) az országos és területi döntők rendezésével kapcsolatban elszámolható 
költségek:

-  bírói, játékvezetői díjak: mindenkor az OTSH érvényben lévő 
utasításának megfelelő díjak szerint,

-  alkalmi díjak: a verseny megrendezésével kapcsolatban felm erülő 
alkalmi (pályarendezés, stb.) díjak a szükségletnek megfelelően,

-  utazási költség: a döntőkön történő részvétellel kapcsolatban fel
merülő utazás alkalm ával az igénybe vehető közlekedési eszközt a 
gazdaságosság figyelem bevételével kell m eghatározni és az így fel
merülő költséget lehet elszámolni.

A felm erülő utazási költség az illetékes BM szerv költségvetését 
terheli.

Az utazásra a parancsnok (vezető) engedélyével, az egységhez 
rendszeresített társas-, illetve csapatszállító gépkocsik is igénybe 
vehetők,

-  étkezési költség: szem élyenként és naponként

-  országos döntőn
BM étkeztetésben 50,-  Ft
vendéglátóiparban 80,-  Ft

-  területi döntőn
BM étkeztetésben 40,-  Ft
vendéglátóiparban 60,-  Ft

Az étkeztetést elsősorban belügyi szervnél, ennek hiányában a 
Fegyveres Erők K lubjában kell megoldani,

-  hűsítő ital: szem élyenként és versenynaponként 6,-  Ft. A hűsí
tő ital csak term észetben adható.
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-  szállásköltség: a versenyek szervezését lehetőség szerint úgy kell 
megoldani, hogy a résztvevők elszállásolása BM objektum ban biz
tosítható legyen. Ennek hiányában camping, vagy ehhez hasonló 
költségkihatással járó szálláshelyek vehetők igénybe.

4. Versenydíjak, tárgy-, és pénzjutalmak:

a) BM sportbajnokságokon

-  az alap- és középfokú versenyek I- III. helyezettjei részére érem,
-  területi, testületi bajnokság I- III. helyezettjei részére érem, vagy 

plakett,
-  országos bajnokság I- III. helyezettjei részére érem  vagy plakett 

és tárgyjutalom

adható.

b) A szolgálati többtusa jelvényszerző mozgalom résztvevői

-  vas,
-  bronz,
-  ezüst,
-  arany jelvény 

díjazásban részesíthetők.

c) Egyéb díjak

-  vándorserleg -  vándorzászló rendszeresítése,

-  kiváló tömegsport szervező tevékenységért aktívák tárgyjutalom 
ban (egy fő legfeljebb 300,-  F t értékben) részesíthetők.

5. Sport-tanfolyamok

Az egyes TSB-k a BM IV/I. Csoportfőnökség előzetes jóváhagyása alap
ján -  a különféle sportágak m egism ertetése céljából -  sport-tanfolya
mokat szervezhetnek.

A sport-tanfolyam ok vezetését általában társadalm i m unkával kell meg
oldani.

Olyan sportágaknál, melyeknél megfelelő társadalm i tanfolyam vezető 
nem áll rendelkezésre, kivételesen -  a IV/I. Csoportfőnökség vezetőjé
nek előzetes hozzájárulása alapján -  részfoglalkozású edző is igénybe 
vehető.

Az edző részére, az alkalm aztatás idejére a főfoglalkozású illetm ény meg
felelő időarányos hányada fizethető.

6. Edzések

A különféle sportágakban alakult szakcsoportok edzéseinek vezetését 
társadalm i m unkában kell megoldani.

7. Szállítás

Az önkéntes testnevelési sportmozgalomban résztvevők esetenkénti 
szállítására a TSB-k, a m inisztérium  központjában a sportvezetőségek a 
010/ 1972. BM számú utasítás végrehajtási utasításának 17. pontjára fi
gyelemmel évi 800 km autóbusz út igénybevételére jogosultak.

Az igénybevételi időpontokat előzetesen az illetékes anyagi szervekkel 
(minisztérium központjában a BM KEP-pel) egyeztetni kell.

-  5 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/5/1977 /5


