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KÖRLEVELE 
a BM Központi Sporttelep igénybevételéről, a belépési 

igazolványok igényléséről, kiadásáról és nyilvántartásáról

Budapest, 1988. május 13-án.

A BM Központi Sporttelep igénybevételére, a belépési igazolvá
nyok igénylésére, kiadására és nyilvántartására - a BM Terv és 
Pénzügyi csoportfőnök egyetértésével - kiadom az alábbi

körlevelet:

1. A BM Központi Sporttelep igénybevételére jogosultak:
a) a Belügyminisztérium szervei és az Állami Tűzoltóság te

rületi szervei (a továbbiakban: szervek) aktív, illetve nyug
állományú dolgozói (a továbbiakban: dolgozó);

b) a dolgozó házastársa, élettársa, gyermekei (a továbbiak
ban : közvetlen hozzátartozó);

c) érvényes belépési igazolvánnyal rendelkező polgári szemé- 
lyek;

d) egyszeri belépési engedély alapján azok a személyek, akik 
állami, társadalmi, szakmai rendezvényre meghívást kap
nak.

2. A közvetlen hozzátartozónak a BM Központi Sporttelep 
igénybevételéért kedvezményes térítést kell fizetni. A házas
társ, élettárs és a tíz éven felüli önálló keresettel nem rendel
kező gyermek évi 20,- Ft-os, az önálló keresettel rendelkező 
gyermek évi 100,- Ft-os belépési igazolvány váltására jogo
sult. A tíz éven aluli gyermek részére belépési igazolványt 
nem kell váltani.
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3. A dolgozó a közvetlen hozzátartozója részére - a közvetlen 
hozzátartozó személyi igazolványának bemutatásával - igé
nyelheti a belépési igazolványt.

4. A polgári személy részére egyéni elbírálás alapján a szerv 
alosztályvezetői, vagy magasabb beosztású vezetői írásos ja
vaslatával záradékolt szolgálati jegyen igényelhető belépési 
igazolvány. A belépési igazolvány ára évi 600,- Ft/fő, amely 
nem jogosít a BM Központi Sporttelep teniszpályáinak igény
bevételére. A teniszpályát belépési igazolvánnyal rendelkező 
polgári személy 50,- Ft/óra összegű jegy megváltása ellené
ben veheti igénybe.

5. A szolgálati jegyen szerepeltetni kell a polgári személy nevét, 
személyi számát, lakcímét és kérésének indokolását.

6. A szolgálati jegyet a BM Központi Sporttelep vezetőjének 
kell megküldeni.

7. A BM Központi Sporttelep polgári személyek részére korlá
tozott számban és csak abban az esetben adhat ki belépési 
igazolványt, ha azzal nem akadályozza a dolgozók és a köz
vetlen hozzátartozók sportolását.

8. A belépési igazolvány kiadásáról a BM Központi Sporttelep
nek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartal
maznia kell: a belépési igazolvány számát, a jogosult nevét, 
személyi számát, a jogosultság alapját, a belépési igazolvány 
kiadásának, illetve átvételének időpontját és elismerését.

9. A dolgozónak, amennyiben közvetlen hozzátartozója időköz
ben a belépési igazolványra való jogosultságát (pl.: önálló ke
resővé vált, közös háztartásból kivált stb.) elvesztette, a be
lépési igazolványt a BM Központi Sporttelepre kell vissza
küldeni.

10. A dolgozó vendégbehozatali joggal nem rendelkezik.

11. A kiadott belépési igazolvány a tárgyév január 1-jétől decem
ber 31-ig érvényes.

12. Ez a körlevél kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
személyi állománnyal ismertetni kell.

VÁRY MIKLÓS s. k.,
r. ezredes

csoportfőnök

Készült: 200 példányban.
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak.
Kapják: külön elosztó szerint.
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