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I. Az Államvédelmi Hatóság Bástya Sport Egyesületei egy
öntetű és eredményes munkájának biztosítására, állam
védelmi szempontból való ellenőrzésére, az Államvédel
mi Hatóság keretében Bástya Sport Központ felállítását 
rendelem el.

II. A Sport Központ a Hatóság szervezetében osztály jel
leggel bír és szervezetileg a Hatóság helyettes veze
tőjének, Piros László áv.vörgy. bajtársnak van közvet
len alárendelve.

III. A Sport Központ vezetésével Somogyi János áv. alez-t, 
helyettesi teendők ellátásával Tihanyi György áv.szds-t 
bízom meg.

IV. A Sport Központ felállításához szükséges káderek felvé
teléről és a Hatóságon belüli áthelyezéséről a Sport 
Központ vezetőjének javaslata alapján az V. főosztály 
gondoskodik.

V. A Sport Központ működésével kapcsolatban felmerülő 
pénzügyi, anyagi kiadások biztosításáról az elkészí
tett költség tervezet alapján a VII. főosztály gondos
kodik.

VI. Az ÁVH. Bástya Sport Központ székhelye: Budapest, Sztá
lin út 95. Működési területe: Magyarország. Jelvénye: 
az ÁVH. sapka jelvényével azonos búzakoszorúban ötágú 
vöröscsillag égszínkék alappal kitöltve, alul piros, 
fehér, zöld nemzeti színű szalag. Egyesületi színe: 
piros, fehér. Pecsétje: Államvédelmi Hatóság Bástya. 
Sport Központ, körirat közepén a köztársasági címerrel.

VII. A Sport Központ Feladatai:
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a. / A Honvéd Sport Központ működéséhez hasonlóan 
tervszerű sportszervezés irányítása az Államvédelmi 
Hatóság valamennyi alakulata felé.

b. / A tömegsport mozgalom kifejlesztése és kiszé
lesítése annak a célnak elérésében, hogy edzetteb
bé, állóképesebbé és fizikailag felkészültebbé te
gye Hatóságunk beosztottait a feladatok elvégzésé
hez .

c. / Kifejleszteni a Bástya Sport Egyesületeket el
sősorban úgy, hogy a Hatóságon belül tömegsporton 
keresztül kineveli az utánpótlást.

d. / A Bástya Sport Egyesület népszerűsítése, hogy
a sporton keresztül jobban elmélyüljön az Államvédel
mi Hatóság és a tömegek kapcsolata.

e. / Rendszeresen ellenőrzi és sportszempontból az 
O.T.S.B. utasításai szerint irányítja a Bástya 
Sport Egyesületek alakulását és működését. Eldön
ti a közöttük felmerült vitás kérdéseket. Alapsza
bály-ellenes vagy közérdeket sértő működés esetén az 
O.T.S.B. útján az Egyesület felfüggesztésére, il
letőleg feloszlatására indokolt javaslatot tesz.

f. / Nyilvántartja, ellenőrzi és fejleszti az ÁVH. 
sportlétesítményeit, ezek használata tárgyában ki
adott rendelkezése minden Bástya Sport Egyesületre 
kötelező.

g. / ÁVH. sportversenyeket /házibajnokságot, stb./ 
rendez, illetve ilyen versenyek rendezésére Sport 
Egyesületeinknek engedélyt vagy megbízást ad, gon
doskodik a versenyek díjazásaról, nyilvántartja
a csúcsteljesítmény elérőket és bajnokokat.

h. / ÁVH. sportösztöndíjakat létesít.

i. / Sporthíradót, szakkönyvet ad ki az ÁVH. sport 
időszerű kérdéseiről.

j. / Képviseli az ÁVH, sportot a sportszövetségek 
felé és a polgári /bajnoki, nemzetközi, stb./ sport
versenyekre az ÁVH. Sport Egyesületek versenyzőit
az illetékes szövetségnél benevezi.

k. / Kijelöli és jegyzékbe foglalja az edzői tevé
kenység folytatására jogosult személyek közül azo
kat, akik tevékenységüket a Bástya Sport Egyesü
letekben kifejthetik. A kijelölés indoklás nélkül, 
bármikor visszavonható.
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l. / Az Államvédelmi Hatóság Bástya Sport Egyesü
letek versenyzőivel szemben a sportéleten belül 
elkövetett fegyelemsértések tekintetében sport
fegyelmi bíráskodást gyakorol. Az ÁVH. sportolók
nak polgári versenyen elkövetett fegyelmi vétsé
ge felett az O.T.S.B. illetékes fegyelmi szerve 
Ítélkezik, de határozatát az ÁVH. Sport Központ
tal is közli. ÁVH. sportolók ügyében megtartott 
tárgyalásokon az ÁVH. Sport Központot részvételi 
és tanácskozási jog illeti.

m. / Az ÁVH. Bástya Sport Központ állandó kapcso- 
latot tart fenn az Országos Testnevelési és Sport
bizottsággal és annak rendelkezéseit az ÁVH. sport
területeinél végrehajtja. ÁVH-on belül az O.T.S.B. 
rendelete szerint szervezi és vezeti a tömegsport 
mozgalmat az M.H.K-t.

VIII. Az ÁVH. Sport Egyesületek tagjai által kifizetendő 
felvételi és tagsági dijak Önkéntesek, ezt a Bás
tya Sport Egyesület alapszabálya határozza meg.

IX. A Bástya Sport Egyesületei részére az O.T.S.B. fe
lé a kapcsolatot az ÁVH. Bástya Sport Központ tart
ja fenn. A Bástya Sport Egyesületek oda közvetlen 
nem fordulhatnak.

X. Az ÁVH. Sport Központ minden sportszövetségben tag
sági jogot gyakorolhat. A sportszövetség üléseire, 
valamint közgyűléseire az AVH. Sport Központ ki
küldöttjét meghívja, kinek tanácskozási és szava
zati joga van.

XI. A Bástya Sport Egyesületek csak a jelen rendelet
tel egyidőben elkészített és az O.T.S.B. által jó
váhagyott alapszabályok szerint alakulhatnak és 
működhetnek. A már megalakult Egyesületek pedig 
alapszabályukat ennek az új alapszabálynak megfe
lelően módosítani tartoznak.

 Az elkészített alapszabályt az ÁVH. "Bástya” Sport
Központja az összes meglévő Bástya Sport Egyesü
leteknek megküldi.

 Péter Gábor sk.
 államvédelmi altábornagy

Helyességéért:    az Államvédelmi Hatóság Vezetője

/Sin Sándor/ 
államvédelmi százados.
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