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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
TANULMÁNYI ÉS PROPAGANDA CSOPORTFŐNÖKÉNEK

4 /1979. számú 
INTÉZKEDÉSE

a Belügyminisztérium Központi Sporttelepének üzemeltetési
rendjéről

Budapest, 1979. november 2-n

A BM Központi Sporttelep üzemeltetésének - rendeltetés, 
kezelés, igénybevétel - egységes szabályozására kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A BM Központi Sporttelep rendeltetése, hogy biztositsa 
a Belügyminisztérium központi szervei, a belügyi tanin
tézetek és a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság személyi 
állományánál folyó testnevelést és a tömegsportprogram 
végrehajtását /testnevelési órák, sportversenyek, - 
bajnokságok, sportnapok, sporttanfolyamok, szakcsoport
edzések, stb/, illetve az Újpesti Dózsa SC ide irányi- 
tott szakosztályai /férfi, női/ edzéseinek, hazai és 
nemzetközi mérkőzéseinek lebonyolitását•

2. A BM Központi Sporttelep kezelői jogkörének gyakorlásá
val a BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség 
Testnevelési és Sportalosztályát bizom meg.
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A testnevelési és sportalosztály a BM Központi Ellátó 
Parancsnokság parancsnokának 109-4/1-1976. szám alatt 
kiadott intézkedése - gazdálkodási alegységek kijelölé
se és ellátási körük szabályozása - alapján önállóan 
gazdálkodó alegység. Az alegység parancsnokának jogait 
"Az Anyagi Technikai Szolgálat Tevékenységének Általános 
Szabályai1’ 4*, 14., 22., 23., 24. és 41. pontjaiban elő- 
irtak határozzák meg.

3. A sportlétesitmény állandó jellegű igénybevételére a 
BM Központi Szervek TSB éves programja, valamint a 
Fővárosi Tűzoltó Parancsnoksággal és az Újpesti Dózsa 
SC-vel kötött megállapodások az irányadók. Az ettől el
térő, esetenként jelentkező igények kielégitésére a 
BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség Testneve
lési és Sportalosztálya intézkedik - kivéve a nemzet
közi sporteseményeket /lásd az f. pontban foglaltakat./

A BIiI Központi Sporttelepet igénybe vehetik:

a/ a BM központi és területi szerveinek hivatásos, ki
nevezett és szerződéses polgári állományú tagjai;

b/ a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság hivatásos, kineve
zett és szerződéses polgári állományú tagjai;

c/ az Újpesti Dózsa SC sportolói
a szolgálati, illetve a tagsági igazolványuk fel
mutatásával ;

d/ a BM személyi állománya tagjainak hozzátartozói
- a BM Központi Szervek Testnevelési és Sportbizott
sága által kiadott és kőrbélyegzőjével ellátott - 
látogatójeggyel; '

e/ a BM gyermekneveltetési intézmények.
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A Sporttelepet esetenként vehetik igénybe:

f/ az a/, b/ és c/ pontban felsoroltak sportcsapataival 
versenyző, mérkőzést játszó polgári sportolók, csapa
tok és azok vezetői, valamint ezeket az eseményeket 
megtekintő nézők,
külföldi állampolgárok csak a személyügyi miniszter- 
helyettes engedélyével;

g/ a Budapest, IX. kerületi gyermekneveltetési intézmé
nyek, iskolák és tömegszervezetek.

A sportelepet igénybevevők érkezésüket és távozásukat 
a sporttelep ügyeletén jelentsék.

4. A BM Központi Sporttelep naponta 07.00 órától 21.00 óráig 
üzemel. Ettől eltérő üzemeltetést a sporttelep parancsnoka 
engedélyezhet.
A sporttelep-parancsnoki feladatokat a BM központi Sport
telepen a BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség 
Testnevelési és Sportalosztály vezetője a BM Központi 
Szervek Testnevelési és Sportbizottságában mindenkor tit
kári tisztséget betöltő előadója utján látja el a követ
kezők alapján:

a/ a sporttelepre beosztott dolgozókra a szerződésükben 
foglaltak az irányadók. Munkájukat a mindenkori gond
nok irányításával végzik;

b/ a sporttelepen a be- és kiléptetési feladatokat, az 
öltöző és pályabeosztást - az előzetes tervezés sze
rint - a sporttelep dolgozóiból vezényelt ügyeleti 
szolgálat hajtja végre;

c/ az ügyeleti szolgálat felelős a sporttelep rendjéért 
/ajtók, ablakok, stb/ nyitásáért, zárásáért, az áram- 
talanitásért és az elsősegélynyújtásért;
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d/ az uszoda rendeltetésszerű használatáért, felügyeleté
ért, a biztonsági rendszabályok betartásáért az úszó
mester felelős;

e/ a sportanyagok szabályszerű raktározása, kezelése 
/kiadás, bevétel/ a raktárkezelő feladata;

f/ a sporttelep balesetvédelmi szolgálatának megszervezé
séért, ellátásáért, a beosztott dolgozók balesetvédel
mi oktatásáért a balesetvédelmi megbizott felelős;

g/ a tűzvédelemre a "Tűzvédelmi Utasitás” előiráaai 
szerint a sporttelep gondnoka intézkedik;

h/ az épület kulcsainak őrzése a Budapest IX. kerületi 
Tűzoltó Parancsnokság ügyeletén történjen;

i/ a sporttelepet igénybe vevők jogait, kötelességeit, 
magatartását a sportcsarnokban látható helyeken ki
függesztett MA sporttelep rendje" szabályozza.

5* Ez az intézkedés a kiadás napján lép hatályba.

MÁNDI SÁNDOR r. ezredes 
csoportfőnök

Készült: 1 pld-ban 
Sokszorositva: 5 pld-ban 
Kapják: Elosztó szerint
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