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I.

Általános elvek, célkitűzések

A Belügyminisztérium és szervei feladatainak ellátása jelentős 
mértékben függ a személyi állomány tagjainak fizikai teljesítő 
képességétől. A fizikai erőnlét fenntartása és fejlesztése 
szükségessé teszi a személyi állomány sportolás iránti igénye
inek felkeltését, az önkéntességre épülő testnevelés és tömeg
sportmozgalom szélesítését.

A Belügyminisztériumban és szerveinél folyó, az önkéntességen 
alapuló testnevelés és tömegsportmozgalom célja:

- segítse az állomány öntevékeny sportolásának kibontakozását, 
a szabad idő hasznos eltöltését;

- járuljon hozzá az állomány testi neveléséhez, egészségének, 
mozgáskultúrájának fokozásához, a fizikai aktivitás felkelté
séhez;

- építse ki és növelje a testnevelésben és a sportmozgalomban 
dolgozni akaró és kész társadalmi aktívák hálózatát;

- különös gonddal foglalkozzon a fiatalok testedzésével és a 
sportmozgalomba történő bevonásával.

Mindezeknek a céloknak az elérésére és a feladatok végrehajtására 
a belügyminiszter elvtárs az 1975. évi 8 .  sz. utasításával 
az irányitó szerveknél Testnevelési és Sportbizottságok, a helyi 
szerveknél sportvezetőségek, valamint szakcsoportok alakítását 
engedélyezte.

A Testnevelési és Sportbizottságok /továbbiakban TSB-k/, a 
sportvezetőségek és a szakcsoportok a fenti utasítás, valamint
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az Országos Testnevelési és Sporthivatal által kiadott hatá
rozatok szerint folytatják tevékenységüket.

A TSB-k - az illetékes párt-, KISZ és szakszervezetekkel 
együttműködve - a BM dolgozok körében kifejtett sportpropaganda - 
munkával törekedjenek a testnevelés és a tömegsportmozgalom széle
sítésére, fejlesztésére.

A TSB-k, a sportvezetőségek, valamint a szakcsoportok irányitó 
és szakfelügyeleti szerve a BM IV/I-1. Osztály testnevelési 
és sportalosztálya.

II.

A TSB-k szervezete

1. A TSB-k elnökét, titkárát és 5-9 tagját - a párt-, a KISZ
és a szakszervezet véleménye alapján - az illetékes irányitó 
szerv vezetője /parancsnoka/ bízza meg.

2. A TSB-k feladataikat

a/ a bizottság teljes ülésén,
b/ a bizottság titkára,
c/ a bizottság reszortfelelősei

- szervezési felelős
- gazdasági felelős
- nőfelelős
- ifjúsági felelős
utján látják el.

3. A TSB-k szervezetében az Ügyrendben meghatározott hatáskörrel 
rendelkezik:
a/ az elnök 
b/ a titkár.



4. A TSB-k helyi szerve a sportvezetőség. Elnökét, titkárát 
és 3-5 tagját- a párt-, a KISZ és a szakszervezet véleménye 
alapján - az adott egység - szerv illetékes vezetője 
/parancsnoka/ bízza meg.

A sportvezetőségek feladataikat
a/ a sportvezetőség ülésén
b/ a sportvezetőség titkára
c/ a sportvezetőség reszortfelelősei
utján látják el.

A sportvezetőségek feladatainak végrehajtására az Ügyrend
ben meghatározott hatáskörrel rendelkezik:

a/ az elnök 
b/ a titkár.

5. Azoknál a BM-szerveknél, ahol egy-egy sportág rendszeres és 
folyamatos művelésére nagyobb létszám részéről jelentkezik 
az igény, szakcsoport alakítható.

A megalakulási kérelmet, valamint a vezetőség tagjaira 
vonatkozó javaslatot a sportvezetőség a TSB útján terjeszti 
elő, s annak jóváhagyására, a tisztségviselők /3-5 fő/ meg
bízására az illetékes parancsnok jogosult.

A szakcsoportok feladataikat:
a/ vezetőségi ülés 
b/ szakcsoportgyűlés 
c/ tisztségviselők

- szakcsoportvezető
- szakcsoporttitkár
- gazdasági felelős
- propagandista 
utján hajtják végre.
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6. A TSB-k szervezetében bármely okból /pl: felmentés, át
helyezés stb./ megüresedett funkciót, három hónapon belül 
az új tisztségviselő megbízásával be kell tölteni.

7. A TSB-k megnevezése:
”............ ........megyei Rendőr-főkapitányság Test-
nevelési és Sportbizottsága".

III.

A TSB-k hatásköre

1. A TSB-k hatáskörüknek megfelelően gondoskodnak az állomány 
fizikai felkészültségének fokozásáról, a tömegsportmozga
lom fejlesztéséről. Különböző tömegsport-rendezvényekkel, 
azokon való részvétellel elősegítik a Belügyminisztérium 
szervei tömegkapcsolatának erősítését.

2. A TSB-k hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:
a/ Alapvető feladata, hogy hatásköri területén biztosítsa 

a testnevelés és tömegsportélet egységességét - a párt-, 
a KISZ- és a szakszervezeti szervek képviselői és a 
szakmai vezetők /parancsnokok/ bizottsági munkába tör
ténő bevonása utján.

b/ A bizottság rendszeresen napirendjére tűzi az e tárgyban 
hatályos utasítások, központilag kibocsátott irányelvek, 
az általa elfogadott munkatervek /feladattervek/ végre
hajtását, ezzel egyidejűleg határozatot hoz a soron 
következő feladatokra.

c/ Hatásköri területén irányítja a sportvezetőségek és a 
szakcsoportok munkáját. A testnevelés és a tömegsport
feladatok tekintetében ajánlási, javaslattevő jogkört 
gyakorol.



d/ Javaslatot tesz a sportlétesítmények bérletére, 
használatára, karbantartására és fejlesztésére.

e/ Jóváhagyja a területi, valamint az országos sport- 
bajnokságokra, versenyekre vonatkozó nevezéseket és 
felkészítési terveket.

f/ Beszámoltatja a bizottság reszortfelelőseit az el
végzett munkáról, a tömegsport helyzetéről.

g/ Az illetékes vezetőknek /parancsnoknak/ a TSB elnöke 
/titkára/ utján rendszeresen beszámol a tömegsport
mozgalom végrehajtásáról.

A TSB-k működése

1. A TSB-k üléseiket meghatározott terv szerint kéthavonként 
tartják. Az üléseket az elnök hívja össze.

2. A TSB-k ülésein a tagok szavazati joggal, a meghívottak 
tanácskozási joggal vesznek részt. A TSB-k határozataikat 
szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt.

3. A TSB-k tagjainak jogai, kötelességei:

a/ A TSB-k tagjai a tömegsport célját szolgáló BM-sport- 
létesitményeket igénybe vehetik, a tömegsport terén 
észlelt hibákat, hiányosságokat, valamint javaslataikat 
a TSB ülésein felvethetik. Részt vehetnek az országos,
illetve helyi jelleggel rendezett sporttanfolyamokon, 
konferenciákon.



b/ A TSB-k tagjai indokolt esetben /pl: betegség, beisko
lázás stb./ funkciójuk alól felmentésüket kérhetik.
Ennek jóváhagyására az illetékes TSB elnökének véleménye 
alapján a megbízásra felhatalmazott vezető /parancsnok/ 
jogosult.

c/ A TSB-k tagjainak kötelessége, hogy a TSB ülésein te
vékenyen részt vegyenek a testnevelési és tömegsport
kérdések vitájában, a határozatok meghozatalában és 
végrehajtásában.

4. A TSB-knek jogában áll a tömegsporttal kapcsolatos, bármely 
kérdést napirendre tűzni, továbbá hatásköri területén mű
ködő bármely sportvezetőség, szakcsoport, sportaktíva tömeg
sporttevékenységét megvizsgálni, és azzal kapcsolatban 
határozatot hozni.

V.

A TSB-k elnökeinek hatásköre

1. A TSB élén az illetékes vezető /parancsnok/ által megbízott 
elnök áll, aki egyszemélyben felelős a TSB munkájáért.

2. A TSB elnökének hatáskörébe tartozik:

- a TSB ülései napirendjének jóváhagyása, az ülések össze
hívása és azokon az elnöki teendők ellátása;

- kapcsolattartás a hatáskörileg illetékes vezetőkkel 
/parancsnokokkal/, a mozgalmi szervek képviselőivel, 
valamint a Testnevelési és Sporthivatal vezetőivel 
testnevelési és tömegsportkérdésekben;
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- a TSB tevékenységének irányítása és ellenőrzése.

VI.

A TSB titkárának hatásköre

1. A TSB-k titkárai a szervnél beosztott testnevelő tisztek, 
a BM központi TSB-nél a BM IV/I-1. Osztály testnevelési és 
sportalosztályának e feladatkör ellátásával megbízott szak- 
referense.

A TSB titkárának hatáskörébe tartozik:

- a költségvetés keretszámainak elosztása;
- a felügyeleti és revizori vizsgálat kezdeményezése;
- intézkedés a TSB-nek általánosságban fenntartott ügyekben;
- kapcsolattartás és együttműködés a helyileg működő Dózsa 

Sportegyesület elnökségével.

2. A TSB-k üléseit a titkár készíti elő. Az egyes üléseken meg
tárgyalásra kerülő anyagokat az ülés időpontja előtt lo 
nappal meg kell küldeni a TSB tagjainak.

3. A TSB-k üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely röviden 
tartalmazza az ülésen elhangzottakat. A felvett jegyző
könyvet lo napon belül el kell készíteni, s azt okmányszerűen 
meg kell őrizni.
Az ülésről felvett jegyzőkönyvet a TSB elnöke és a jegyző
könyvet felvevő személy írja alá.

VII.

A sportvezetőségek és a szakcsoportok működése

1. A TSB-k helyi végrehajtó szervei a sportvezetőségek, illetve 
a szakcsoportok. 
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2. A Feladatuk a testneveléssel, a tömegsporttal kapcsolatos
és a TSB-határozatokból reájuk vonatkozó teendők ellátása,
az alábbiak szerint:

a/ elkészítik a vezetőség, illetve a szakcsoport éves munka- 
tervét, versenynaptárát, edzés- és túraterveit;

b/ edzések, versenyek, bajnokságok, túrák, sporttanfolyamok 
/pl: úszás, cselgáncs stb./ szervezése utján biztosítják az 
állomány egész éven át tartó folyamatos sportfoglalkoz
tatását ;

c/ rendszeres propagandatevékenységgel növelik a testnevelés
ben, tömegsportban résztvevők számát;

d/ elkészítik a testnevelés és tömegsport éves költségvetési 
tervét, s azt az illetékes TSB-nek felterjesztik;

e/ gondoskodnak a tömegsportmozgalom végrehajtásához szük
séges sportlétesítményekről és felszerelésekről;

f/ a központi lehetőségek felhasználásával biztosítják a 
társadalmi aktívák /edzők, sportvezetők/ kiképzését és 
továbbképzését;

g/ évente nyilvános sportgyűléseket szerveznek, ahol be
számolnak az elért eredményekről és a jelentkező problé
mákról;

h/ kapcsolatot tartanak és együttműködnek az illetékes 
sporthivatalokkal, valamint a helyi Dózsa Sportegyesü
letekkel.

B u d a p e s t ,  1975. február


