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A fegyveres szervek munkája, a szolgálati, kiképzési felada
tok sikeres elvégzése megköveteli, hogy a Belügyminisztérium 
állománya fizikailag erős, edzett elvtársakból álljon. Ezt 
csak céltudatos és tervszerű testnevelési munkával lehet elér
ni.
A belügyi szervek testnevelési és sportmunkájának színvonal
emelése, valamint egységes irányítása, vezetése érdekében az 
alábbiakat rendelem el:

1./ A belügyi szervek testnevelési és sportmozgalmának irányí
tására létre kell hozni a BM. Testnevelési és Sportbizott
ságot.
A BM. Testnevelési és Sportbizottság létszáma 15-17 fő 
legyen.
A bizottság összetételét az alábbiak szerint szabályozom. 
A bizottság elnöke: Bartos Antal miniszterhelyettes,

 titkára: Horváth Mihály r. alezredes
a BM. Sportosztály vezetője

 tagjai: Kovács János
 BM. Pártbizottság titkára

 Kovács Gyula bv. ezredes
 az Újpesti Dózsa S.C. elnöke

Rajnai Sándor r. alezredes
a BM. Pol.nyomozó főoszt, h.vezetője
Solymosi József r. ezredes 
a BM. Karh.Pság vezetője
Rózsa Andor r. alezredes 
az ORFK. vez. Pol.nevelési helyettese
Pál Antal r. alezredes 
a BM. Terv és Pénzügyi Főoszt. vezetője 
Takács Imre r. alezredes 
a BM. Személyzeti Oszt, vezetője
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Radványi Dezső r. alezredes
a BM. Tanulmányi Oszt. vezetője
Tihanyi Sándor r. alezredes
Bp. Főkapitányság Pol.ny.osztály vezetője
Horváth Sándor tü. alezredes
a BM. Orsz. Tüzr.Pság h. vezetője
Bágyi János hőr. őrnagy 
Hőr. Kiképz. oszt. vezetője
Csáki Sándor r. őrnagy
az Újpesti Dózsa S.C. vezetője
Tullner Mátyás
Győr-Sopron megyei sporttiszt

2,/  A Bizottság feladata irányítani a Belügyminisztérium szemé
lyi állományának kiképzési-testnevelés és tömegsportját, 
valamint a Dózsa clubok sport-tevékenységét, a Magyar Test
nevelési és Sport Tanács rendelkezéseinek megfelelően. Dönt 
a belügyi testnevelési és sportmozgalom legfontosabb elvi, 
szervezeti és gazdasági kérdéseiben, valamint irányítja a 
BM. nemzetközi sportkapcsolatait,

3./ A Bizottság szükség szerint, de legalább kéthavonként ülé
sezik.
A Belügyminisztérium Testnevelési és Sport Bizottságának 
határozatai kötelezőek a Belügyminisztérium valamennyi 
szerve számára,

4, / A Bizottság ülésszakai között az ügyintézést a Belügymi
nisztérium Sport Osztálya látja el,

5. / A Belügyminisztérium Testnevelési és Sport Bizottságának
titkára a BM. Sportosztály mindenkori vezetője,

6. / A Belügyminisztérium Testnevelési és Sport Bizottsága dol
gozza ki a részletes működési szabályzatát és terjessze fel 
jóváhagyásra,

Felhívom a BM. szervek parancsnokait és politikai nevelő appa
rátusát a Testnevelési és Sport Bizottság támogatására, az 
állomány fizikai felkészültségének fokozására.

 Biszku Béla sk.
 belügyminiszter. 

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
 BM. központi fő és osztályvezetők,

Országos parancsnokságok vezetői és 
helyettesei, 

 megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok vezetői
és helyettesei.
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