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I. Általános rendelkezések 

 

1. A Magyar Postagalamb Sportszövetség (a továbbiakban: Sportszövetség) tagjai a Fővárosi 

Bíróság által 1989. november 7. napján a 0000515-ös sorszám alatt nyilvántartásba vett, és a 

77. Pk. 60.499/89 ügyszámmal ellátott szervezetük Alapszabályát 2016. március 12-én az 

alábbiak szerint módosítják egységes szerkezetbe foglaltan. 

 

2. A Sportszövetség a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény) 

meghatározott, a postagalamb sportág feladatainak ellátására, a postagalamb sportversenyek 

szervezésére, tagjai érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi 

kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, önkormányzattal rendelkező, a Sporttörvény; az 

egyesülési jogról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: PTK) alapján önálló jogi személyként működő országos sportági 

szövetség. A Sportszövetségre a Sportörvény, a Civil tv. és a PTK. egyesületekre vonatkozó 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

3. A Sportszövetség Magyarország területén társadalmi szervezetként sportszövetségi 

feladatokat lát el, azaz szervezi, irányítja és ellenőrzi a postagalambsporttal kapcsolatos 

tevékenységet, nemzetközi szinten képviseli az eredményeket, elvégzi a Sporttörvényben és 

egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátását, közreműködik a 

szervezett hazai postagalambsport fenntartásában és fejlesztésében, meghatározza a 

postagalamb tenyésztés és versenyzés szakszerű fejlesztési célkitűzéseit. A Sportszövetség 

keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a Sportszövetség biztosítja a sportág 

jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. 

 

4. A Sportszövetség – mint országos sportági szövetség 

neve: Magyar Postagalamb Sportszövetség; 

székhelye: 1076 Budapest, Verseny u. 14.  

képviselője: a mindenkori elnök; 

pecsétje: kör alakú bélyegző, középen szárnyát kiterjesztő postagalamb, a szélén köralakban 

„Magyar Postagalamb Sportszövetség” felirattal; 

működési területe: Magyarország területe; 

hivatalos nyelve: a magyar nyelv; 

hivatalos lapja: a Postagalambsport. 

A Sportszövetség jogosult elnevezésében a magyar megjelölés, továbbá Magyarország 

címerének és zászlajának használatára. 

 

5. A Sportszövetség önálló jogi személyként, mint az FCI (Fédération Colombophile 

Internationale – Nemzetközi Galambász Szövetség) tagja fejti ki tevékenységét. A 

Sportszövetség tevékenysége és működése megfelel a Sporttörvény 28. §-ában (sportági 

szövetségek) foglalt valamennyi követelménynek. 

 

6. A Sportszövetség a Sporttörvény alapján, az ország területén kizárólagosan jogosult 

megállapítani a sportág alapvető működési normáit, kialakítani és ennek alapján szervezni a 

versenyrendszert, valamint képviselni a magyar postagalambsportot nemzetközi szinten, mint 

sportági szövetség. A sportszövetségi tagság önkéntes. 
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7. A Sportszövetség felett az Ügyészség látja el a törvényességi ellenőrzést a Sporttörvény 27. 

§-a alapján. 

 

8. A Sportszövetség versenysport (továbbiakban: hivatalos versenyek) és tömegsport 

(továbbiakban: hobbi versenyek) jelleggel szervezi versenyeit. 

Versenysportnak minősül a Sportszövetséggel megállapodást kötött Versenykerületek és a 

Maraton Klubok által a Sportszövetség engedélye alapján, a szabályok maradéktalan 

megvalósításával folytatott versenytevékenység. A versenyzési megállapodásokat minden 

évben újra kell kötni. 

Tömegsport versenyt bármely más szervezeti egység (a Sportszövetség tagja), vagy 

magánszemély, vagy magánszemélyek csoportjai rendezhetnek, az ilyen verseny szabályai az 

abban résztvevők szándéka szerint kötetlenül állapíthatók meg. 

 

9. A Sportszövetség kizárólag a postagalamb versenyzéssel, kiállításokkal és tenyésztéssel 

összefüggő sportvonatkozású feladatokkal foglalkozik, ezért nem ismeri el a postagalambsport 

gyakorlása következményeként bekövetkező esetleges vagyoni hátrányok kártérítési igényként 

történő megfogalmazását, vagy ilyen esemény kereskedelmi tevékenységgel összefüggésbe 

hozását. A versenyek résztvevői az emberi tévedésekből vagy a körülmények elháríthatatlan 

egybeeséséből származó hibák (vis maior) és káresemények kockázatát a versenyen, kiállításon 

történő elindulásukkal hallgatólagosan elfogadják. 

 
 

II. A Sportszövetség feladatai 

 

1. A Sportszövetség a postagalambsportban kizárólagosan jogosult 

a) megállapítani a verseny-, a játék-, az igazolási és az átigazolási (nyilvántartási), valamint 

a fegyelmi szabályokat; 

b) meghatározni a hazai és a nemzetközi versenynaptárt; 

c) kialakítani, és annak alapján szervezni hivatalos versenyrendszerét; 

d) meghatározni a nemzetközi kiállítási és röptetési versenyekhez a válogatott kereteket, és 

általuk képviselni Magyarországot a nemzetközi sporteseményeken; 

e) megadni vagy megtagadni a nemzetközi sportszövetségek által megkívánt versenyzési 

hozzájárulást a sportolók külföldről történő és külföldi versenyzéséhez; 

f) képviselni Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében és belföldön; 

g) A Fair Play szellemének ápolása és népszerűsítése. 

 

2. A Sportszövetség sportszervezési feladatai  

a) gondoskodik a versenyvezetők és kiállítási bírálók képzéséről, továbbképzéséről, 

foglalkoztatásáról és minősítéséről; 

b) a központi nyilvántartás vezetése, gondoskodik a tagok nyilvántartásáról, igazolásáról, 

átigazolásáról, versenyengedélyük megadásáról; 

c) Szabályaival sportfegyelmi jogkört gyakorol a sportmozgalomban ható káros jelenségek 

– elsősorban a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények, tiltott 

cselekmények és módszerek alkalmazása – ellen, valamint érvényesíti a doppingtilalmat; 

d) engedélyezi tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a 

nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt; 
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e) jogosult a versenykörzetek (régiók, zónák) kijelölésére, versenyzői körök, közösségek 

besorolására; 

f) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat, és intézi a Sportszövetség 

olyan vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak más szervek hatáskörébe; 

g) támogatási szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében; 

h) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB, a 

Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti 

Sportszövetsége, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a társadalmi 

szervezetek felé. 

 

3. A Sportszövetség érdekképviseleti feladatai:  

a) a tagság szervezettségének elősegítése; 

b) a tagjainak adataiból távolsági adatbázisok készíttetése és kiadása; 

c) alapszabályában meghatározott célkitűzéseinek megvalósításához galamb lábgyűrűk, 

gumigyűrűk, igazolókártyák kizárólagos forgalmazása, szakmai jellegzetességű 

nyomtatványok gyártatása és forgalmazása, az elektromos rögzítők regisztrálása; 

d) a tagok belső és külső szervek előtti sport-szakmai érdekeinek érvényesítése; 

e) a versenyzéshez szükséges nemzetközi engedélyek beszerzése; 

f) nemzetközi startigazolások kiadási rendjének megszervezése. 

 

4. A Sportszövetség szabályozási feladatai:  

a) Elkészíti és karbantartja a Sportszövetség működésével kapcsolatos szabályzatokat: 

 az Alapszabályt; 

 a versenykerületekkel kötendő megállapodást; 

 a Sportszövetség szervezeti és működési szabályzatát; 

 a Sportszövetség gazdálkodási-, pénzügyi- és munkaügyi szabályzatát; 

 a Sportszövetség nyilvántartási-, igazolási- és átigazolási szabályzatát; 

 az országos sport- és versenyszabályzatot, a kiállítási- és bírálati szabályzatot; 

 a Sportszövetség sportfegyelmi szabályzatát, az etikai kódexet; 

 a kitüntetési szabályzatot; 

 a doppingszabályzatot; 

 valamint az egyéb, a célszerinti működéshez szükséges szabályzatokat. 

b) Meghatározza a szervezeti egységek szabályozási feladatait, a szervezeti egységek 

elkészült szabályait jóváhagyja, és felügyeletet gyakorol felettük. 

c) Gondoskodik a Sportszövetség szabályzatainak közzétételéről a Nemzeti Sporthivatal 

hivatalos lapjában. 

d) Egész tevékenysége során őrködik a törvényesség megtartása felett, és betartja, illetve 

betartatja a hatályos jogszabályokat. 

 

5. A Sportszövetség ismeretterjesztési feladatai  

a) Szakmai tájékoztatást ad, ezen belül céljai megvalósításaként szakmai és 

ismeretterjesztő, rendszeres és időszaki kiadványokat, szakkönyveket és a sportszövetségi 

szaklapot ad ki, vagy adat ki, vagy kiadásukat támogatja. 

b) Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. 

c) Segíti az utánpótlás-nevelést. 

d) Elfogadja az FCI szabályait, gondoskodik arról, hogy azt tagjai is megismerjék. 
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6. Szakmai irányítást ad a galambtartás, a galambegészségügy, valamint a versenyzéssel 

összefüggő feladatainak területén. 

 

7. A Sportszövetség sportszakmai, ügyviteli, gazdálkodói és adminisztrációs feladatai ellátása 

érdekében hivatali szervezetet működtet. A hivatali szervezet a Sportszövetség Központi 

irodájából és a területi feladatokat ellátó versenykerületi szervezeti egységekből áll. 

a) a Központi iroda dolgozói: 

az adminisztrációt, gazdálkodást valamint a versenyrendszer működtetését felügyelő 

főtitkár, valamint az adminisztrációt, gazdasági ügyeket intéző irodavezető, és szükség 

esetén – időszakonként – egy két meghatározott időre és feladatra felvett munkatárs. 

b) a Magyar Postagalamb Sportszövetség a postagalambsport versenyrendszerének 

szervezése és irányítása érdekében versenykerület szervezeti egységek / megyei szervezeti 

egységek működését engedélyezi. A versenykerületek jogi személyiséggel rendelkező 

tagok, feladataikat az Alapszabály XXIII. fejezete tartalmazza 

 

 

III. A képviseleti jog 

 

1. A Sportszövetséget a mindenkori elnök képviseli. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 

2. Sportszövetségi ügyekben a versenykerületeket annak hivatalosan bejegyzett képviselője, 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján az általa 

meghatalmazott személy képviseli. 

 
 

IV. A Sportszövetség tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

A Sportszövetség nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet. 

 

1. A Sportszövetség tagja lehet: 

mindazon Magyarország területén működő, megyei és/vagy valamely földrajzi területhez 

kapcsolódóan önkéntesen szerveződő egyesületi jogállású szervezet (a továbbiakban: 

versenykerület) 

a) amelyet kizárólagosan postagalambsport tevékenységre hoztak létre. 

b) amelyet civil szervezetként bírósági nyilvántartásba vettek és törvényesen működik, 

c) amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabályát és valamennyi szabályzatait 

magára nézve kötelezően elfogadja, 

d) a Sportszövetséget céljai elérésében aktív tevékenységével támogatja, 

e) a Sportszövetség célkitűzéseivel egyetért, 

f) valamint a tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. 

 

2. Pártoló tag lehet az a személy, aki nem folytat aktív tenyésztői vagy versenyzői 

tevékenységet, de közreműködése valamely szakterületen szükséges, illetve népszerűsíti a 

postagalambsportot. A pártoló taggal a Sportszövetség/elnökség külön megállapodást köt, 

melyben rögzítik az együttműködés feltételeit.  
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3. A versenykerületek tagjai: 

a) postagalambsport céljára alakított egyesületek, 

b) alapítvány, 

c) egyéb jogi személy, 

d) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy postagalambászokat összefogó civil 

társaság, 

e) természetes személyek 

A felsorolt esetekben az adott szervezetekben létesített tagság keletkezésével egyidejűleg a 

Sportszövetségi tagság is létrejön (közvetett módon.) 

 

4. A Sportszövetség tagja (a további megnevezése: versenykerület) kódszámmal és 

„versenykerület” elnevezéssel kiegészített módon kerül nyilvántartásba, amennyiben megfelel a 

XXII: I/1-10. pontjában foglaltaknak. 

 

5. A versenykerületek működésük során az alábbi feltételeknek kötelesek megfelelni: 

a) szabályzataik és működési rendjük biztosítsa a sportszövetség alapszabályában 

meghatározott általános érvényű szabályok helyi érvényesülését. 

b) tevékenységük szabályozásában és a határozataikban saját tagjaik akarata jelenjen meg; 

c) szabályzataikat és működésük rendjét maguk határozzák meg, a tagsági viszony és 

választott tisztségviselőik személyének tekintetében maguk döntsenek; 

d) saját vagyonnal és költségvetéssel rendelkezzenek, tartozásaikért és esetleges 

mulasztásaikért maguk feleljenek; 

e) működésük során ne sértsék más önálló jogi személy döntési jogkörét; 

f) A versenykerület tagja olyan külföldi természetes személy is lehet, aki Magyarország 

határain túl lakik, lakóhelyéről versenyez és teljesítette az alapszabályban és 

versenyszabályzatban foglalt kritériumokat. 

 

6. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

a) A Sportszövetségbe való belépés és kilépés önkéntes. A tagsági viszony a belépési 

kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. 

 

b) A Sportszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással vagy törléssel, 

felmondással és a tag jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg.  

 

c) A tagfelvételi kérelem nem tagadható meg, ha a kérelmező részt kíván venni a 

Sportszövetség által működtetett versenyrendszerben, a Sportszövetség Alapszabályának 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a felvételhez jogszabályban 

meghatározott egyéb feltételek fennállnak. 

 

d) A tagfelvétel kérdésében a Sportszövetség elnöksége határoz. Az elnökség a tagfelvételi 

kérelem benyújtását követő ülésén köteles a kérelemről dönteni. A felvételt megtagadó 

határozat ellen a Sportszövetség küldöttközgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a 

fellebbezést a következő rendes küldöttközgyűlés tárgyalni köteles. A tagsági viszony a 

tagfelvételre vonatkozó határozat meghozatalának napján jön létre. 
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e) A tagfelvételről, illetőleg a tagsági viszony megszüntetéséről szóló elnökségi határozatról 

a tagot – jogutód nélküli megszűnés esetét kivéve – írásban kell tájékoztatni. Az érintett a 

határozat ellen fellebbezhet, melyet a Sportszövetség küldöttközgyűlésének címezve az 

elnökséghez kell benyújtani. A fellebbezést a küldöttközgyűlés a soron következő ülésén 

tárgyalni köteles. 

 

7. Az írásbeli tagfelvételi kérelemhez csatolni kell: 

a) a területileg illetékes bíróság nyilvántartásba vételi végzését, illetve bírósági kivonatot, a 

szervezet bejegyzett nevét, címét, és képviselőjének adatait tartalmazó aláírási 

címpéldányt vagy aláírás mintát; 

b) a szervezet alapszabályát és egyéb szabályzatait; 

c) a választott tisztségviselők (vezetőség) névsorát és lakóhelyét;  

d) a szervezet tagnévsorát; 

e) a szervezet küldöttközgyűlési határozatát a belépési szándék kinyilvánításáról, és arról, 

hogy a mindenkor érvényes sportszövetségi szabályzatokat és határozatokat magukra 

nézve kötelezően elfogadják, a szervezeti rendben hozott döntéseknek alávetik magukat, 

és kötelezettségeiket teljesítik; 

 

8. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) A tag kilépésével, 

b) A tag jogutód nélküli megszűnésével, 

c) A tag kizárásával, 

d) A tag törlésével, 

e) A tagsági jogviszony Sportszövetség általi felmondásával. 

 

9.A Sportszövetségből való kilépést írásban kell közölni a Sportszövetség elnökségével. A 

kilépést az elnökség határozatban veszi tudomásul, a tagsági viszony megszűnésének napja az 

írásbeli közlés Sportszövetségbe történő megérkezésének napja, melyet a határozat is tartalmaz. 

A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett, a kilépésig nem teljesített 

kötelezettségei alól, azokért a polgári jog szabályai szerint felel. A tag a Sportszövetség 

képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti 

tagságát. 

 

10.Az elnökség határozata alapján törléssel szűnik meg a tagság: 

a) a sportágban a sporttevékenység befejezésével vagy más sportszervezet részére történő 

átadásával az erről szóló határozat meghozatalának vagy megállapodás aláírásának 

napjával, 

b) a tagdíjfizetési kötelezettséget tárgyév  január 15. napjáig, belépő tag esetében a 

tagfelvételtől számított 60 napon belül írásbeli felszólítás ellenére nem teljesítő tag 

esetében. Az elnökség a tagdíj fizetésével késedelembe esett tagot írásban, igazolható 

módon tértivevénnyel és ajánlott feladóvevénnyel ellátott felszólító levéllel felszólítja 8 

napos határidővel a fizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetés 

mellett a tagdíj-teljesítésre. 

 

11. A tag jogutód nélküli megszűnése esetén a sportszervezetet nyilvántartó bíróság erről szóló 

végzésének jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg a tagság. 

 



 8 

12.A Sportszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott, a Sportszövetség 

által megalkotott fegyelmi szabályzatban meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. Ki 

lehet zárni azt a tagot, aki a Sportszövetség érdekeit veszélyezteti, vagy az Alapszabályt vagy 

küldöttközgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértően megszegi. A tagok kizárása a 

Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni 

és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárás alá 

vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról, valamint részére lehetőséget kell biztosítani 

a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. A kizáró határozatot a taggal 

közölni kell. A VIII. sz. bekezdés 17/a. pontja alapján 2/3-os szavazati arány szükséges a tag 

kizárásához. 

 

13.A tagsági viszony megszűnik a Sportszövetség általi írásbeli felmondással harmincnapos 

határidővel, amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban rögzített feltételeknek. A 

felmondásról a Sportszövetség Küldöttközgyűlése dönt. A VIII. sz. bekezdés 17/a. pontja 

alapján 2/3-os többséggel. 

 

14.A megszűnt versenykerület tagjai az év során bármikor szabadon igazolhatóak. 

 

15. A versenyzőkre vonatkozó átigazolási szabályokat a Sportszövetség Nyilvántartási, 

igazolási és átigazolási szabályzata tartalmazza. 

16. A Sportszövetség tagjairól nyilvántartást vezet, az Elnökség évente egy alkalommal 

áttekinti a Sportszövetség tagnyilvántartását. 

 

17. A Sportszövetség tagjai a Küldöttközgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. A 

kettős tagsággal rendelkező természetes személyek kettős tagdíjat fizetnek. Aktuális éves 

tagdíjat a küldöttgyűlésen el kell fogadni. 

 

 

V. A Sportszövetség hivatalos versenyeinek rendje, felügyelete, és a hobbiverseny 

 

1. A Sportszövetség hivatalos versenyeinek szervezeti rendje: 

a) A tagok saját sportközösségük szervezeti rendjében vesznek részt a Sportszövetség 

versenyein, Ez alól kivételévelt képeznek a Nemzeti Versenyek és a Maraton Klubok 

versenyei, ezek lebonyolítási rendje az Országos Sport- és Versenyszabályzatban külön 

szabályozott.  

b) A versenykerületek versenyein a saját tagok, illetve a Sportszövetség bármely tagja részt 

vehet, amennyiben versenyengedélyt váltott, elfogadja a versenyt kiíró szervezet feltételeit 

és a versenyszervező közösség a versenyzéshez hozzájárul. 

c) Együtt versenyző közösségek kialakítására, átsorolásra, a földrajzi (megyei-régiós) 

közigazgatási elvek figyelembe vételével a Sportszövetség elnökségének van joga. 

 

2. Egy vagy több sportközösség, vagy magánszemélyek tetszőleges csoportja önállóan is 

rendezhet hobbi versenyt, az ilyen verseny megszervezése, szabályozása, felügyelete, az 

eredmények felhasználása és díjazása a résztvevők saját hatás- és érdekkörébe tartozik. A 

Sportszövetség az ilyen versenyek megrendezéséhez a szükséges segítséget megadja. 
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VI. Tagsági jogok és kötelezettségek 

 

1. A tagokat egyforma jogok illetik meg, és egyforma kötelezettségek terhelik. A 

sportszövetségi tagság önkéntes, a tagsági viszony bármikor létesíthető és megszűntethető. 

A tagok önálló jogi személyiségüket a Sportszövetségbe való belépésükkel nem veszítik el, azt 

a belépéstől függetlenül változatlanul megtartják. 

 

2. A tagok jogai: 

a) részt vehet a Sportszövetség versenyrendszerében, tevékenységében, rendezvényein; 

b) választott küldött útján való részvétel a Küldöttközgyűlés munkájában, 

határozathozatalaiban; 

c) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportszövetség, valamint szerveinek működésével 

kapcsolatban; 

d) ajánlásokat tehet a Sportszövetséget, a Sportszövetség szerveit és a sportágat érintő 

kérdések megtárgyalására; 

e) tájékoztatást igényelhet a Sportszövetség bármely tevékenységéről; 

f) a Sportszövetség szolgáltatásait igénybe veheti; 

g) a Sportszövetség irataiba betekinthet. 

 

3. A tagok tagsági jogaikat képviselőn keresztül gyakorolhatják. 

 

4. A tagok kötelezettségei: 

a) részvétel a Sportszövetség versenyrendszerében; 

b) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése 

c) jogszabályokban és a Sportszövetség szabályzataiban foglaltak kötelező érvényű 

elismerése és megtartása, valamint a választott szervek határozatainak maradéktalan 

megtartása és megtartatása; 

d) a tagnyilvántartások megelőző év december hó 15. napjáig történő leadása, ez alapján a 

létszámarányos sportszövetségi tagdíj tárgyév január 15. napjáig való megfizetése, a 

tagsági viszony változásainak bejelentése, a tagdíjak befizetésének kiegészítése. Tárgyév 

június 30. napját követően belépők után a versenykerületben féléves (fél) tagdíjat kell 

fizetni a belépést követő 30 napon belül. 

e) egyéb befizetéseknek a megadott határnapig való teljesítése; 

f) a Sportszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése; 

g) a hatályos jogszabályok, a sportszövetségi szabályzatok és határozatok végrehajtásával 

kapcsolatban a Sportszövetség, versenykerület által történő ellenőrzés feltételeinek 

megteremtése és biztosítása, az ellenőrzés folyamán a sportemberi közreműködés, illetve 

az ellenőrzés tűrése; 

h) a sportág népszerűsítése; 

i) a tag nem veszélyeztetheti a Sportszövetség céljának megvalósítását és a sportszövetség 

tevékenységét; 

j) adataiban bekövetkező változások 15 napon belüli bejelentése. 

 

5. A versenykerületek saját tagjaik vonatkozásában ellenőrizni kötelesek: 

a) A tag csak saját tulajdonában lévő postagalambot tarthat és versenyeztethet, 

dúckoordinátáit és ezekből mért vagy számított távolsági adatainak nyilvántartását a 

Sportszövetség végzi. 
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b) Magyarországon az FCI által rendszeresített, szabályozott és kiadott, igazolójeggyel 

ellátott lábgyűrűvel lehet postagalambot gyűrűzni. Ezek a lábgyűrűk csak a Sportszövetség 

útján rendelhetők. Külföldön gyűrűzött és igazolólappal rendelkező postagalambot lehet 

versenyeztetni és kiállításra nevezni, de ezek a külföldi gyűrűs galambok nemzetközi 

kiállításokon Magyarországot nem képviselhetik.  

 

6. A pártoló tagok jogai: 

a) a Küldöttközgyűlést és az Elnökséget javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni, 

b) a Sportszövetség – külön megállapodásban rögzített – szolgáltatásait igénybe venni és a 

rendezvényein részt venni, 

c) A pártoló tag a Sportszövetség szerveibe nem választhat és a Sportszövetség szerveinek 

döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. 

 

7. A pártoló tagok kötelezettségei: 

a) a Sportszövetség célját támogatni, 

b) a Sportszövetség Alapszabályát, ajánlásait betartani, illetve figyelembe venni, 

c) az együttműködés szellemét erősíteni, 

d) a külön megállapodásban rögzített kötelezettségeit betartani, 

e) a külön megállapodásban rögzített éves pártolói hozzájárulást befizetni. 

 

 

VII A Sportszövetség szervezete 

 

1. A Sportszövetség szervei: 

a) Küldöttközgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) ellenőrző testület, 

d) szakmai testület, 

e) fegyelmi testület, 

f) egyéb bizottságok, 

g) versenykerületek, 

h) iroda. 

 

2. A Sportszövetség testületi szervei munkájukat a szervekbe választott tisztségviselők útján 

végzik. Az állandó testületi szervek tisztségviselőit öt évre választják, és újraválaszthatók. Az 

ideiglenes testületi szervek tagjainak megbízatása a kijelölt feladat végrehajtása után 

megszűnik. 

 

3. A testületi szerv tisztségviselője csak olyan tag lehet, aki büntetlen, nagykorú magyar 

állampolgár, és a közügyektől jogerős bírói ítélettel nincs eltiltva. Nem lehet a Sportszövetség 

valamely testületi szervének tisztségviselője, akit bármely szintű jogerős fegyelmi határozattal a 

sporttevékenységtől, vagy a rendezvények látogatásától eltiltottak, az eltiltás ideje alatt, és 

annak eltelte után legalább öt évig, vagy aki magatartásával megsértette a Sportszövetség 

Alapszabályát és betöltött tisztségéhez méltatlan volt. 
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VIII. A Sportszövetség Küldöttközgyűlése 

 

1. A Sportszövetség legfelsőbb, legmagasabb döntéshozó szerve, egyben a legfőbb elvi és 

gyakorlati irányító és intéző szerve a versenykerületek küldöttközgyűlése által választott 

küldöttekből álló Küldöttközgyűlés. A Küldöttközgyűlés rendes vagy rendkívüli lehet. 

 

2. A rendes Küldöttközgyűlést évente egyszer kell összehívni (május 31-ig). Időpontját, 

napirendjét és előterjeszteni kívánt anyagát az Elnökség határozza meg és készíti el. A rendes 

Küldöttközgyűlés elé terjesztendő indítványokat legkésőbb a rendes Küldöttközgyűlés 

összehívása előtt 30 nappal az Elnökséghez kell benyújtani. A rendes Küldöttközgyűlésen meg 

kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.  

 

3. Rendkívüli Küldöttközgyűlést lehet összehívni, ha azt az Elnökség szükségesnek tartja. 

 

A versenykerületek által megjelölt ok és cél felülvizsgálati joga és a beadvánnyal kapcsolatos 

határozathozatali jog az Elnökséget illeti meg, de elutasítás esetében tájékoztatni köteles az 

Ellenőrző Testületet és a soron következő Küldöttközgyűlést. 

 

4. A rendkívüli Küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha 

a) azt egy korábbi Küldöttközgyűlés meghatározott előkészítési tevékenységet feltételül 

szabva elrendelte; 

b) a Sportszövetség Ellenőrző Testülete írásban indokoltan kérte; 

c) a versenykerületek tagjainak egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével az 

összehívást kérte; 

d) a bíróság az összehívást elrendelte; 

e) ha az elnök vagy az Ellenőrző Testület elnöke lemondott; 

f) ha bármely okból az Elnökség létszáma 6 fő, illetve az EB létszáma 3 fő alá csökkent; 

g)  a Sportszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

h) a Sportszövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;  

i) a Sportszövetség céljainak elérése veszélybe került, 

j)  egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes 

Küldöttközgyűlés az Elnökség beszámolóját nem fogadja el. 

 

5. A rendkívüli Küldöttközgyűlésen csak az a kérdés tárgyalható, amely miatt azt összehívták. 

A rendkívüli Küldöttközgyűlésre egyebekben a Sportszövetség rendes Küldöttközgyűlésére 

vonatkozó szabályok az irányadók. Az összehívott rendkívüli Küldöttközgyűlésen a tagok 

kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy 

a Sportszövetség megszüntetéséről dönteni. 

 

6. A rendes vagy rendkívüli Küldöttközgyűlést egyaránt a Sportszövetség elnöke írásban, 

igazolható módon, ajánlott meghívólevéllel, vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítéssel (elektronikus tértivevény) hívja 

össze. A Küldöttközgyűlés időpontját, tervezett napirendjét legalább 30 nappal korábban kell 

megállapítani. A Küldöttközgyűlés összehívásához a meghívóleveleket a megbízólevelek 

formanyomtatványával együtt a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal a Küldöttközgyűlés 

tagjai részére meg kell küldeni.  
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7. A küldöttközgyűlési meghívót a Sportszövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell 

hozni. A küldöttközgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: 

a) a Sportszövetség nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét; 

d) megismételt ülésre vonatkozó felhívást. 

 

8. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A tagok és a 

Sportszövetség szervei által tett egyéb javaslatokat – indokolással ellátva – abban az esetben 

lehet napirendre tűzni (napirend kiegészítését kérhetik), ha azokat a Küldöttközgyűlés időpontja 

előtt legalább 30 nappal korábban benyújtották az Elnökséghez. A napirend kiegészítésének 

tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az 

Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, illetve az e határidő után vagy a Sportszövetség 

Küldöttközgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a 

Küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában a jelenlévők kétharmados többségével. 

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a határozatképtelenség miatt – esetlegesen 

szükségessé váló – megismételt Küldöttközgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezést, így a 

megismételt Küldöttközgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 

megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes lesz. Fontosabb napirendekhez a szükséges írásbeli 

dokumentációt ki kell küldeni a meghívóval egyidejűleg. 

 

9. A Küldöttközgyűlés tagjai: 

a) A tagokat szavazati joggal a versenykerületek által delegált küldöttek képviselik a 

Küldöttközgyűlésen az alábbiak szerint: a versenykerületek minden negyven fő után egy 

küldött delegálására jogosultak. A küldöttek mandátuma a választási ciklus végéig 

érvényes, legfeljebb azonban öt évre szól.  

b) A Küldöttközgyűlésre meg kell hívni az Elnökség tagjait, illetve a Fegyelmi-, Ellenőrző- 

és Választási Jelölőbizottságok elnökeit, de távollétük a Küldöttközgyűlés megtartásának 

nem akadálya. 

c) A Küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek: 

 a Sportszövetség szakbizottságainak elnökei; 

 a főtitkár, a főkönyvelő és a Sportszövetség jogi képviselője; 

 a fellebbezésre jogosultak; 

 a napirendhez kapcsolódó speciális szakismeretekkel rendelkező meghívottak; 

 a Sportszövetség pártoló tagjai. 

 

Amennyiben a fentiek közül valaki egyben küldött is, úgy természetesen a küldötti jogait 

gyakorolhatja. A Küldöttközgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. A nyilvános Küldöttközgyűlésen megengedett a média 

részvétele és a tudósítói munka végzése.  

 

10. A Küldöttközgyűlés határozathozatali munkájában csak szabályos megbízólevéllel ellátott 

küldöttközgyűlési tag vehet részt. Szabálytalanul vagy hiányosan kiállított megbízólevél 
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érvénytelen, és a Küldöttközgyűlésen való tanácskozásra és szavazásra nem ad jogosultságot. A 

szakmai szempontok alapján meghívottak vagy a fellebbezéssel érintettek csak saját ügyükkel 

kapcsolatban kapnak hozzászólási jogot. 

a) A versenykerületek küldötteinek megbízólevelét a küldő szervezet elnöke írja alá és látja 

el a szervezet bélyegzőjével. 

b) A Küldöttközgyűlésen csak egyféle jogcímen lehet részt venni, a képviseleti jog át nem 

ruházható. 

c) Küldött csak azt a szervezetet képviselheti, amelynek tagja. 

d) A Küldöttközgyűlés minden tagjának egy szavazati joga van. 

 

11. A Küldöttközgyűlés levezető elnöke a Sportszövetség elnöke, aki átruházhatja ezen jogát az 

általa kijelölt személynek, akit a Küldöttközgyűlésnek, szavazással meg kell erősítenie. 

 

12. A küldöttközgyűlési tagok számbavétele az Elnök feladata, ezért a Küldöttközgyűlés 

megkezdése előtt 

a) a Sportszövetség Irodájával összeállíttatja a sportszövetségi tagok jegyzékét, a pontos 

Küldöttközgyűlés létszámot megállapítja, a küldöttek listáját az Ellenőrző Testületnek 

átadja; 

b) a küldötteknek a megbízóleveleiket a regisztrálással megbízott Ellenőrző Testületi 

elnöknek be kell mutatniuk, 

c) szabályosság esetén a küldöttek egy szavazólapot kapnak, és a jelenléti ívet aláírják. 

 

13. A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele, 50% + 1 fő 

megjelent. A Küldöttközgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult 

tagok számát. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A 

Küldöttközgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 

valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

 

14. A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a 

két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A Küldöttközgyűlés tisztségviselői (levezető elnök, 

jegyzőkönyvvezetők, esetlegesen a szavazatszámlálók) a jelenlévők többségi szavazata mellett 

kerülnek megválasztásra. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének 

tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha 

lehetséges, személyét). 

 

15. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportszövetség terhére 

másfajta előnyben részesít, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Sportszövetségnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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A Küldöttközgyűlés határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a személy, aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  

 

16. Ha a Küldöttközgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik 

határozatképessé, a Küldöttközgyűlést el kell halasztani és az eredeti meghívóban meghirdetett 

helyen és napirenddel legkorábban 8 nap múlva, de legkésőbb 30 napon belül, dátummal 

megjelölve az eredeti írásbeli meghívóval a Küldöttközgyűlést újra össze kell hívni. A 

másodszorra összehívott Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes, ha a határozatképtelenség esetére való e felhívást az eredeti meghívó 

tartalmazta. 

 

17. A Küldöttközgyűlés határozatait általában – az Alapszabály vagy törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – nyílt szavazással és a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg, 

az alábbiak kivételével: 

a) A jelenlévő szavazásra jogosultak legalább kétharmadának támogatása szükséges  

 a IX. fejezet 1. pont c) és d) alpontjaiban felsorolt döntésekhez; 

 a Küldöttközgyűlés által választott tisztségviselők megbízatásának visszavonása 

tárgyában benyújtott indítványok elbírálásához; 

 tag kizárásához; 

 a helyszínen beterjesztett indítványok napirendre tűzéséhez. 

b) A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges  

 a Sportszövetség Alapszabályának módosításához. 

c) A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges: 

 a Sportszövetség céljának módosításához; 

 a Sportszövetség megszűnéséről szóló küldöttközgyűlési döntéshez. 

d) Titkos szavazással kell megválasztani a IX. fejezet 1. pont f)-i) alpontban felsorolt 

sportszövetségi tisztségviselőket.  

e) Egyéb kérdésekben is titkos szavazást kell elrendelni, ha azt a jelenlévő 

küldöttközgyűlési tagok több mint fele kéri. 

f) A szavazati arányokat jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

18. A határozatok kihirdetése akként történik, hogy a Küldöttközgyűlés időpontjától 

számított 30 napon belül a hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, a 

Sportszövetség tagságát a Sportszövetség www.postagalamb.hu megjelölésű honlapján vagy a 

Postagalambsport Szaklapban történő közzététel útján kell értesíteni. 

 

19. A Sportszövetség Küldöttközgyűlése által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat 

hatályon kívül helyezése iránt bármely tag attól az időponttól számított 30 napon belül jogosult 

keresetet indítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról 
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tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő 

elteltével per nem indítható. 

a) Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához dokumentáltan 

szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés 

miatt szavazott a határozat mellett. 

b) Ha a határozatot a Sportszövetség vezető tisztségviselője támadja meg, és a 

Sportszövetségnek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a Sportszövetség 

képviseletét elláthatná, a perben a Sportszövetséget az Ellenőrző Testület által kijelölt 

ellenőrző testületi tag képviseli. Ha a Sportszövetségnek nincs Ellenőrző Testülete, vagy 

az Ellenőrző Testülete valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a 

Sportszövetség perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. 

c) A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 

halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat 

végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye 

fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. 

 
 

IX. A Küldöttközgyűlés hatásköre 

 

1. Kizárólag a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; csak írásos előterjesztés alapján, amelyet a 

Küldöttközgyűlés időpontját legalább 30 nappal megelőzően írásban kell benyújtani a 

főtitkárnak. 

b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása; 

c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi pénzügyi és 

szakmai terv elfogadása; 

d) a Sportszövetség más országos szövetséggel való egyesülésének kimondása, nemzetközi 

és hazai szervezetekbe való belépés, korábbi egyesülések és tagságok felmondása vagy a 

szervezetekből való kilépés elhatározása, más szervezetekkel történő kapcsolat elvi 

kérdéseinek meghatározása; 

e) az Elnökség és az Ellenőrző Testület éves általános és pénzügyi beszámolójának 

elfogadása rendes határozathozatali rendjében; 

f) a Választási Jelölőbizottság tagjainak megválasztása és felmentése; 

g) a Sportszövetség elnökségi tagjainak megválasztása, visszahívása és felmentése; 

h) a Sportszövetség Ellenőrző Testülete és Fegyelmi Bizottsága elnökének, tagjainak és 

póttagjainak megválasztása, visszahívása és felmentése, a Sportszövetség Verseny- és 

Bíráló Bizottsági elnökeinek megválasztása, visszahívása és felmentése; 

i) a gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló 

döntés; 

j) a Küldöttközgyűlés elé terjesztett indítványok megtárgyalása; 

k) a küldöttközgyűlési jogosítványok átengedése valamilyen korlátozott feladat 

elvégzéséhez egy arra kijelölt és megválasztott szervezet számára, és az ehhez kapcsolódó 

feltételek meghatározása; 

l) a választott tisztségviselőik részére a felmentvény megadása; 

m) az Alapszabályban meghatározott esetekben az Elnökség által hozott határozatok, 

rendelkezések jóváhagyása és megerősítése; 
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n) az Elnökség határozatai ellen benyújtott azon fellebbezések elbírálása, amelyet az 

Alapszabály pontjai a Küldöttközgyűlés hatáskörébe utalnak; 

o) a sportszövetségi Fegyelmi Bizottság által I. fokon hozott határozat ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása; 

p) a Fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadása; 

q) új eljárások elrendelése, az ezekhez szükséges személyi feltételek megteremtése; 

r) mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

rendel. 

s) a Sportszövetség feloszlásának kimondása kérdésében való döntés; feloszlás esetén 

rendelkezés a fennmaradó vagyonról; 

t) a tagdíj mértékének meghatározása és módosítása; 

u) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Sportszövetséggel munkaviszonyban áll; 

v) végelszámoló kijelölése; 

w) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

x) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Sportszövetség saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, az Ellenőrző Testület tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

y) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Testületi tagok vagy 

más szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

z) a Sportszövetség szervezeti egységeinek jogi személlyé nyilvánítása; 

 

2. A Küldöttközgyűlés a zárszámadásról érvényesen csak akkor határozhat, ha az Ellenőrző 

Testület erre vonatkozóan a Küldöttközgyűlésnek jelentést tett. 

 

 
 X. A Választási Jelölőbizottság 

 

1. A sportszövetségi tisztségviselők megválasztásának előkészítéséhez a vezetőségválasztást 

megelőző Küldöttközgyűlés a választás lezárásáig terjedő időtartamra Választási 

Jelölőbizottságot (továbbiakban: VJB) választ. A küldöttek javaslattételi jogukat a Választási 

Jelölőbizottság tagjait megválasztó Küldöttközgyűlésen gyakorolhatják, majd az így 

megválasztott tagokból álló bizottságot az Elnök a Küldöttközgyűléstől számított 30 napon 

belül köteles összehívni. A VJB-ba minden versenykerület egy-egy tagot javasolhat, akiket a 

Küldöttközgyűlésen küldöttek választanak meg. 

 

2. A VJB alakuló ülését a Sportszövetség elnöke hívja össze. A VJB elnökére az Elnökség 

javaslatot tehet, amelyet a VJB alakuló ülésének tagjai választanak meg. A továbbiakban 

munkaprogramjáról és munkabeosztásáról a VJB az alakuló ülésen dönt, de legalább 

negyedévente ülésezik országos szinten és információit folyamatosan közli levélben és a 

Szaklapban a VJB tagjaival és a tagsággal. 

 

3. A VJB folyamatosan és önállóan végzi munkáját, a sportszövetségi tisztségekre a soron 

következő Küldöttközgyűlés elé előkészíti a javaslatát, megszervezi a tájékoztatást és a tárgyi 

kellékek biztosítását, illetve kijelöli a szavazási eljárásban részt vevő tagjait. 
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4. A választás alapelvei: 

a) A Sportszövetség versenykerületeinek minden tagja küldöttje útján választó és 

személyében közvetlenül is választható.  

b) A választási szavazólapot a VJB állítja össze, de minden küldött indítványozhatja a 

helyszínen, hogy valamely tisztséghez újabb személy kerüljön a szavazólapra. Ezeket az 

indítványokat vitára és szavazásra kell bocsátani, többségi támogatás esetén a jelöltet a 

szavazólapra fel kell venni. 

c) Ugyanannak a tisztségnek a betöltéséhez több személy is szerepelhet a szavazólapon. 

Nem lehet azonban a szavazólapra felvenni a VII. sz. bekezdés 3. pontjában és XXII. sz. 

bekezdés 3. pontjában felsorolt, korlátozás alá eső személyeket. 

 

5. A VJB feladata: 

a) kérdőívek és személyes beszélgetések felhasználásával széleskörű véleménykutatást 

végez a versenykerületek bevonásával, meghatározza azokat a szempontokat, amely a 

sikeres választás szakmai és személyi előfeltételéül megfogalmazhatók, 

b) összeállítja feladatkör szerint a választásra javasolt személyek jegyzékét, amely egyúttal 

az előterjesztendő szavazólap is, és azt ismerteti a választás tervezett időpontját 

megelőzően megjelenő havi szaklapban, 

c) a választási szavazólapot a Küldöttközgyűlésen előterjeszti, 

d) a Küldöttközgyűlésnek a szavazólap kiegészítésére vonatkozó vitáját vezeti, és 

egyenként megszavaztatja az újabb jelöltek felvételét a szavazólapra, 

e) ismerteti a szavazás menetét és módját, 

f) közreműködik a szavazatok összeszámlálásában, értékelésében, és a választás 

eredményének kihirdetésében. 

 

6. Törekedni kell arra, hogy a 13 tagú Elnökség 9 tagja az alábbi területi megoszlásban jelenjen 

meg a szavazólapon: 

a) 2 fő Budapestről, 

b) 2 fő a Dunától nyugatra fekvő országrészből, 

c) 2 fő a Dunától keletre fekvő országrészből, 

d) 1 fő Észak-Magyarországról 

e) 1 fő Maraton Klub 

f) 1 fő Pannon Maraton Klub 

 

 

XI. A tisztségviselők választásának menete és módja 

 

1. A szavazás irányítását a VJB kijelölt tagjai és az Ellenőrző Testület végzi. A választás az 

alábbiak szerint történik: 

a) a titkos szavazáshoz a Küldöttközgyűlés jelenlévő és szavazásra jogosult tagjai a 

megbízólevelük felmutatása és hátoldali láttamozása ellenében egy-egy hivatalos 

szavazólapot kapnak a VJB elnökétől, 

b) a szavazásra jogosult a szavazófülkében az általa megválasztani kívánt személy nevét 

meghagyja, a nem támogatott jelölt nevét áthúzza. A szavazó jogosult a szavazólapon 

szereplő név helyett más személyt beírni. 

A szavazásra jogosult ezután a szavazólapot az előzőleg már lezárt gyűjtőládába dobja be. 
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2. A szavazás érvényes, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább kétharmada érvényesen 

szavazott. Ennél kevesebb érvényes szavazat esetében a szavazást meg kell ismételni. 

 

3. Érvénytelen a szavazat, ha 

a) a szavazólistát teljes áthúzással vagy egyéb szabálytalan módon érvénytelenné tették; 

b) a szavazólistát nem a gyűjtőládába dobták be; 

c) egy személy több tisztségre kapott szavazatot; 

d) adott tisztséghez a szükségesnél több jelölt van meghagyva; 

e) adott bizottsághoz a szükségesnél több jelölt van meghagyva; 

f) olyan személyre adtak szavazatot, aki a VII. / 3. és XXII. / 3. pontja alapján tisztséget 

nem tölthet be. 

 

A c)-f) pontokban foglaltak esetében csak az adott személlyel vagy bizottsággal kapcsolatban 

érvénytelen a szavazat. 

 

4. Megválasztottnak kell tekinteni azt a személyt, aki az érvényes szavazatok felénél legalább 

eggyel több szavazatot kapott. (0-4 tized esetén lefelé, 5-9 tized esetén felfelé kell kerekíteni.) 

A választott testületek tagjai több jelölt esetén a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelöltek 

lesznek (elnökség, bizottságok). 

 

5. A szavazatok összeszámlálását és értékelését a VJB kijelölt tagjai és az Ellenőrző Testület 

végzi, a szavazás eredményéről összesítő kimutatást és jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a 

szavazólapokkal együtt a küldöttközgyűlés jegyzőkönyvének mellékleteként kell kezelni. A 

jegyzőkönyvet és kimutatást a két bizottság elnöke és két-két tagja írja alá és hitelesíti. 

 

 

XII. A Sportszövetség Elnöksége 

 

1. A Sportszövetség legfőbb képviseleti és ügyintéző szerve a Küldöttközgyűlés által 5 évre 

megválasztott sportszövetségi Elnökség (továbbiakban: Elnökség), amely az évenként ülésező 

Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. 

 

2. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) a vezető tisztségviselő halálával 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Sportszövetséghez címzett, a Sportszövetség másik 

vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 
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Amennyiben valamely elnökségi tag kiesik, úgy a kieső elnökségi tag helyére megválasztott 

elnökségi tag mandátuma az eredetileg megválasztott elnökség mandátumához igazodik. 

 

3. Az Elnökség 13 főből áll. 

a) Az Elnökség tagjai: 

 a Sportszövetség Elnöke, 

 a Sportszövetség Alelnöke, 

 a Sportszövetségi Versenybizottság elnöke, 

 a Sportszövetségi Bíráló Bizottság elnöke, 

 és kilenc fő elnökségi tag. 

b) Az Elnökség ülésein tanácskozási és javaslattételi joggal állandóan részt vesz az 

Ellenőrző Testület elnöke, Fegyelmi Bizottság elnöke, a Lapszerkesztő Bizottság elnöke és 

a főtitkár, illetve a napirend által megkívánt esetekben meghívással részt vehetnek a 

Sportszövetség bizottsági elnökei a gazdasági vezető vagy főkönyvelő, és a 

Sportszövetség jogi képviselője. 

c) Az Elnökség üléseire személyes meghallgatás céljából meghívható a napirenddel 

közvetlenül érintett szervezeti egység képviselője, illetve az a személy, akivel 

kapcsolatban döntés várható. 

d) Kötelező a c) pontban felsoroltak tértivevényes meghívása, ha ügyükben valamely 

tekintetben korlátozó határozat várható, és ez a rendelkezésre álló ismeretek alapján 

feltételezhető. 

e) Az elnökségi ülések nyilvánosak. Indokolt esetben az Elnökség – különösen 

személyiségi, jogvédelmi vagy adatvédelmi okból – jelenlévő tagjai legalább 2/3-os 

többségével zárt ülést is elrendelhet. 

 

4. Az Elnökség tevékenysége 

a) Az Elnökség a munkatervben meghatározott időpontokban – de legalább kéthavonta – 

tartja üléseit. Az Elnök elsődlegesen a Sportszövetség székhelyére hívja össze írásban, 

igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott 

vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Sportszövetség nevét, 

székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi 

pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi 

tagok álláspontjukat kialakíthassák. Az elnökségi ülésre szóló meghívót a Sportszövetség 

székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

b) Az elnökségi ülés összehívására az Elnök – akadályoztatása esetén az Alelnök – jogosult. 

c) Az Elnök köteles 15 napon belül összehívni az elnökségi ülést, amennyiben azt 

 az elnökségi tagok 1/3-a, 

 az Ellenőrző Testület, vagy 

 a küldöttek 1/3-a 

írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

d) Amennyiben az elnök a c) pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az 

Ellenőrző Testület hívja össze az Elnökséget. 
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e) Az összehívás írásban, a napirend közlésével egyidejűleg történik, úgy, hogy a meghívók 

az elnökségi tagokhoz az Elnökség ülésének kitűzött időpontja előtt legalább három 

nappal megérkezzenek. A meghívóban fel kell tüntetni azt a tényt, hogy az Elnökség ülése 

nyilvános.  

f) Rendkívüli körülmény esetén különösen fontos okból az elnökségi ülés rövid úton 

(szóban, telefonon, faxon, elektronikus levélben) is összehívható a d) e) pontban foglaltak 

mellőzésével is. Ez esetben a határozatképességhez az elnökségi tagok 2/3-nak jelenléte, 

illetve valamennyi elnökségi tag értesítésének hitelt érdemlő igazolása szükséges.  

g) Az elnökség éves munkaprogramját a választási Küldöttközgyűlést követően egy 

hónapon belül az Elnök által összehívott elnökségi ülésen határozza meg. 

 

5. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok 

több mint a fele jelen van. Az Elnökség határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell 

bocsátani, vagy egyhangú szavazást kell előírni. A szavazás nyílt, de az elnökségi tagok 

egyharmadának indítványára titkos szavazást kell elrendelni. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportszövetség terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Sportszövetségnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

6. Határozatképtelenség esetére ugyanazon meghívóban történő közléssel – legkésőbb 15 napon 

belüli időpontra – ugyanazon napirenddel az újabb ülés időpontja és a helyszín megjelölésével 

az Elnökséget újra össze kell hívni.  

 

7. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a megjelentek számát 

jelenléti ív szerint, az ülés helyét és idejét, az ülés fontosabb mozzanatait, valamint a hozott 

határozatokat és a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát és hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A jegyzőkönyvet az elnök, a 

jegyzőkönyvvezető, valamint a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével a hitelesítésre 

megválasztott két elnökségi tag írja alá. Az elnökségi ülés határozatai egy naptári éven belül 

folyamatos sorszámozást kapnak. A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A 

határozatokat a szaklapban és a Sportszövetség www.postagalamb.hu honlapján közzétenni, 

illetve – ha a végrehajtás határideje ezt indokolja – az sportközösségekkel, versenykerületekkel 

körlevélben közölni kell. 
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8. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban ki kell hirdetni és az érintett tag(okk)al 

a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közölni.  

 

9. Az elnökségi ülés menetének, illetve az ott elhangzottaknak a rögzítésére a jelenlévők 

egyhangú hozzájárulása esetében hangrögzítő berendezés is használható, de arról 30 napon 

belül írásbeli jegyzőkönyvkivonat készítendő. 

 

10. Az Alapszabályban meghatározott esetekben az Elnökség határozataival szemben a 

Küldöttközgyűléshez címzett, indoklással ellátott írásbeli fellebbezésnek van helye, amelyet a 

határozat vagy a szaklap kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet az Elnökségnek 

benyújtani. 

 

 

XIII. Az Elnökség feladata és hatásköre 

 

1. Az Elnökség gondoskodik a Küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, illetve a 

végrehajtás ellenőrzéséről, koordinálja a szakbizottságok és tisztségviselők munkáját. Az 

Alapszabályban nem meghatározott kérdésekben döntési és javaslattételi joggal rendelkezik, a 

Küldöttközgyűlés két ülése között testületi szervként, illetve a tisztségviselők útján, önállóan 

irányítja a Sportszövetség munkáját. 

 

2. Feladata és hatásköre 

a) a Küldöttközgyűlés üléseinek és határozatainak előkészítése, és a Küldöttközgyűlés 

időpontjának és napirendjének megállapítása, a technikai eszközök biztosítása; 

b) a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben és a sportszövetségi 

Alapszabály módosítására vonatkozó kezdeményezés, véleménynyilvánítás és javaslattétel 

a Küldöttközgyűlés részére, rendes és rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívása; 

c) a Küldöttközgyűlés által hozott határozatok közzététele, végrehajtása vagy 

végrehajtásának ellenőrzése, a Sportszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének 

biztosítása és ellenőrzése, vitás esetben az Alapszabály értelmezése; 

d) a sportág szakmai irányítása, működésének biztosítása, a fejlesztési célok meghatározása 

és gondoskodás a megvalósításáról; 

e) az éves pénzügyi terv, az éves beszámoló elkészítése és az éves rendes Küldöttközgyűlés 

elé terjesztése; 

f) a szakbizottsági elnökök és tagok megválasztása, visszahívása, felmentése, a választott 

tisztségviselők esetleges tiszteletdíjának megállapítása; 

g) a sportszövetségi vagyont érintő, egymillió forintot meghaladó gazdasági ügyekről való 

döntés, az Elnökség által elfogadott éves pénzügyi terven belüli évközi átcsoportosítások 

végrehajtása; 

h) a Sportszövetség szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése és elfogadása majd az 

elfogadott szabályzatok kiadása, illetve közzététele 5 napon belül a szövetségi honlapon; 

i) a Sportszövetségi Versenybizottság (SVB) előterjesztése alapján az országos röptetési 

versenyprogram megállapítása és kiírása, a Nemzeti Versenyek és Magyar Kupa 

versenyek, illetve a Sportszövetségi Bíráló Bizottság (SBB) előterjesztése alapján a 

kiállítási versenyek feltételeinek megállapítása, kihirdetése, felülvizsgálása, a 

versenykiírások jóváhagyása; 

j) sportcímek adományozása és odaítélése, új sportcímek alapítása és kiírása; 
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k) a tagsági viszonnyal kapcsolatos döntések meghozatala, ezen belül: 

 a versenykerületek felvételi kérelmének elbírálása, és azokkal a Megállapodás 

megkötése vagy felbontása; 

 versenyzők, versenyzői közösségek versenykerületbe sorolása versenyzés céljából; 

 kiemelkedő eredményeket elérő élversenyzők versenyzési lehetőségének 

biztosítása, eseti versenyengedélyek kiadása; 

 a versenykerület tagsági viszonyának az alapszabályban meghatározottak szerinti 

törlése; 

 és mindezen kérelmekkel kapcsolatban hozott határozat feltételeinek 

megállapítása, és számon kérése, a szabályok szerinti betartatása; 

l) az Alapszabályban meghatározott keretek között kapcsolattartás a szakbizottságokkal, 

ezek munkájának elvi irányítása és ellenőrzése, a szakbizottságok beszámoltatása, eseti 

ideiglenes szakmai bizottságok megalakítása, megbízása, visszahívása; 

m) a Sportszövetség minden olyan ügyének intézése, amely nem tartozik a Küldöttközgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe, és a döntés nem sérti más választott felelős testületi szerv 

szabályzatban rögzített hatáskörét; 

n) a külső hazai és nemzetközi szervezetekkel történő írásbeli és tárgyalásos kapcsolattartás, 

a nemzetközi rendezvényeken való részvétel feltételeinek megállapítása, a részvétel 

engedélyezése, az ezzel kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala és végrehajtása; 

o) a Sportszövetség képviseletében és megbízásából a Nemzetközi Galambász 

Sportszövetség (FCI) és a külföldi sportszövetségek által kiírt nemzetközi rendezvényekre 

kiutazó küldöttség kijelölése, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a külföldi kiállításokon 

résztvevő bírálók kijelölése, a Nemzeti Sportszövetség nemzetközi rendezvényein részt 

vevők kijelölése; 

p) a sportszövetségi kiadványok, szakkönyvek, sajtótermékek megjelentetésére, azok 

tartalmi és mennyiségi mutatóira vonatkozó döntések meghozatala, a hirdetési és bérleti 

díjak meghatározása; 

q) a sportszövetségi tisztségviselők feletti etikai felügyelet gyakorlása, a „méltatlanná 

válás” megállapítása, a tisztségviselő felfüggesztése, visszahívása, vagy Küldöttközgyűlés 

által választott tisztségviselők esetében a Küldöttközgyűlés számára visszahívó javaslat 

előterjesztése; 

r) szakbizottsági határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása; 

s) a Küldöttközgyűlés által alapított elismerések és kitüntetések odaítélése, tiszteletbeli 

tagság megadása; 

t) a versenyvezetők és bírálók képzési és minősítési módjának, valamint a továbbképzések 

szakmai tartalmának és végrehajtásának meghatározása, a minősítések kiadásáról való 

intézkedés; 

u) az SVB javaslata alapján közép és hosszú távú fejlesztési program elkészítése; 

v) a főtitkár kinevezése, felmentése, beszámoltatása; 

w) döntés a Sportszövetség szolgáltatásairól; 

x) a tagság nyilvántartása és a határozatok, szervezeti okiratok és egyéb könyveinek 

vezetése és a Sportszövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

y) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; 

z) minden olyan feladat, amely a Sportszövetség működése folyamán felmerül, és más 

előírás nem rendel kifejezetten más szervezet hatáskörébe. 
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3. Fellebbezési és kifogásolási jog: 

a) Az Elnökség olyan határozata ellen van helye a Küldöttközgyűléshez címzett 

fellebbezésnek, amely a versenykerületeket jogainak gyakorlásában korlátozza. 

b) Az általános szervezeti életet vagy a pénzügyi tervet érintő határozatok ellen a 

Küldöttközgyűlés részére írásbeli kifogásoló indítvány terjeszthető elő. A kifogás 

előterjesztésére bármely tag, versenykerületi tag illetve képviselője jogosult. 

c) A fellebbezés vagy a kifogás a határozat végrehajtására nincs halasztó hatállyal. 

 

4. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sportszövetség részére ingatlan vagyon 

megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági 

vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan jognyilatkozat, amelynek alapján 

a Sportszövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. 

 

5. A Sportszövetség a Küldöttközgyűlés által elfogadott éves beszámolót a honlapján 

közzéteszi. A mellékletnek tartalmaznia kell a Civil tv. 29. §-ában meghatározott kötelező 

elemeket. 

 
 

XIV. A Sportszövetség elnöke 

 

1. Az elnök a Sportszövetség napi ügyeinek első számú irányítója, a Sportszövetséget 

törvényesen, önállóan képviseli, a törvényesség és az alapszabályszerű működés megtartásának 

legfőbb őre. Képviseletet gyakorol hatóságokkal, harmadik személyekkel és külföldi 

sportszövetségekkel szemben. Képviseleti jogát kizárólagosan vagy az Alapszabályban 

meghatározott esetekben átruházott jogkörben gyakorolja. 

 

2. Az elnök feladata és hatásköre: 

a) összehívja az elnökségi ülést, a Küldöttközgyűlést és ezeken az üléseken elnököl; 

b) irányítja és ellenőrzi a sportszövetségi munkaapparátust, és a szakbizottságok 

tevékenységét; 

c) aláírja - elsősorban a kizárólagos jogkörébe tartozó témákban - a leveleket, okiratokat, 

hivatalos kiadványokat és felelős a kiadott adatok valódiságáért; 

d) ellenőrzi a Sportszövetség gazdálkodását, annak szükség szerinti módosítására javaslatot 

tesz; 

e) tevékenyen részt vesz az Elnökség munkájában, a határozatok meghozatalában, az 

Elnökségnek a határozatok végrehajtásáról, a végzett tevékenységről beszámol; 

f) külső hazai és nemzetközi szervek előtt képviseli a Sportszövetséget, ápolja a nemzetközi 

postagalambsport kapcsolatokat; 

g) elrendelheti a testületi szervek és szakbizottságok összehívását, azok ülésein észrevételt, 

javaslatot tehet szavazati jog nélkül; 

h) az Ellenőrző Testület, illetve a Fegyelmi Bizottság elnökéhez eljuttatott írásbeli 

indítványban kezdeményezhet vagy elrendelhet vizsgálatot, illetve eljárás lefolytatását; 

i) a jóváhagyott éves pénzügyi terv keretén belül az egymillió forintot meg nem haladó 

összeg átcsoportosítását engedélyezi; 

j) a szervezet munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, és az ezzel kapcsolatos 

szerződéseket egy személyben aláírja; 



 24 

k) a Sportszövetség jogi, informatikai, gazdasági, műszaki és pénzügyi feladatainak 

intézésére az előírásoknak megfelelő képzettségű szakembert alkalmaz, vagy a feladat 

ellátására megfelelő tevékenységi körrel rendelkező gazdasági társaságot bíz meg; 

l) kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel, a médiával. 

 

3. Az elnök koordinálja, összehangolja a belső szervek munkáját, és a versenykerületekkel 

kötött Megállapodás végrehajtását. 

a) A Sportszövetség elnöke a jogszabály, a sportszövetség alapszabálya, szabályzatai 

megsértése (a továbbiakban: jogszabálysértés) esetén felhívja a versenykerületet, vagy az 

Ügyészséget a jogszabálysértés megszüntetésére. 

b) A versenykerület a felhívásban foglaltakat megvizsgálja és a megadott határidőn belül, az 

annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről a Sportszövetség elnökét 

tájékoztatja. 

c) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök, az ő akadályoztatása esetén az elnökség 

által kijelölt elnökségi tag helyettesíti írásban meghatározott korlátozott feladatokra. 

 

 

XV. A Sportszövetség alelnöke 

 

1. A alelnök az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti mindazon ügyben, 

amely az elnök feladat- és hatáskörébe tartozik. Munkáját a szabályzatok és a testületi szervek 

határozatai alapján az elnök irányítása mellett végzi. 

 

2. Az elnök vagy az Elnökség felkérése alapján konkrét ügyekben eljárást folytat, képviseli a 

Sportszövetséget. 

 

3. Az elnökkel együttműködve a Sportszövetség marketing, kommunikációs tevékenységét 

elősegíti, résztvesz a működési feltételek megteremtésében. A versenykerületek aktuális 

problémáit figyelemmel kíséri, jelzi az Elnökség felé, javaslatot tesz az adott kérdésekben 

lehetséges sportszövetségi döntésekre. Feladata továbbá sportágfejlesztési kérdések készítése, 

előterjesztése, tárgyalása, a Sportszövetség tagszervezeteinek székhelyei szerinti 

önkormányzatokkal, önkormányzati szervekkel való kapcsolattartás segítése. 

 

4. Szervezi és elvi irányító tevékenységével hatékonyan közreműködik a sportszövetségi 

Verseny Bizottság és a Bíráló Bizottság munkájában, az országos versenyprogram 

kidolgozásában, a kiállítás eredményeinek ellenőrzésében és programjában. 

 

5. Figyelemmel kíséri a sporttechnikai eszközök fejlődését, a versenyszabályzat, bíráló 

szabályzat időszerűségét, kezdeményezi ezek kiegészítését, módosítását. 

 

6. A Főtitkárral beszerezteti a kiutazáshoz szükséges engedélyeket, egyezteti a külföldi 

sportszövetségekkel a feleresztési helyeket. 
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XVI. A Sportszövetség Ellenőrző Testülete 

 

1. Az Ellenőrző Testület a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek biztosításának, a 

testületi szervek működésének, a gazdálkodásnak, a Sportszövetség egésze működésének és 

tevékenységének legfőbb ellenőrző testülete, mely a Küldöttközgyűlésnek tartozik 

felelősséggel. 

2. Az Ellenőrző Testület tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Testület 

tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy 

akinek a hozzátartozója a Sportszövetség vezető tisztségviselője. 

3. Az Ellenőrző Testület tagjai az Ellenőrző Testület munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. Az Ellenőrző Testület tagjai a Sportszövetség ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

4. Az első Ellenőrző Testület tagjait a Küldöttközgyűlés választja. Az Ellenőrző Testületi 

tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

5. Az Ellenőrző Testületi tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az Ellenőrző Testület 

tagjának lemondó nyilatkozatát a Sportszövetség Elnökségéhez intézi. 

 

6. Az Ellenőrző Testület a Küldöttközgyűlés által titkos szavazással öt évi időtartamra 

választott elnökből és négy tagból és egy póttagból álló testület. 

Megbízatása a megválasztását végző Küldöttközgyűlés berekesztésével kezdődik és a 

következő választási Küldöttközgyűlés berekesztéséig tart. 

Amennyiben valamelyik választott tag lemondana vagy tagsága megszűnne, helyére az elnök a 

póttagot hívja be, aki ezzel rendes jogú taggá lép elő. 

A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. Új tag választása esetén annak 

megbízatása az eredetileg megválasztott testület működésének idejére szól. A testület 

ügyrendjét maga állapítja meg. 

Az Ellenőrző Testület elnöke és tagjai (póttagjai) más testületi szervezetbe nem választhatók és 

semmiféle más szövetségi tisztséget nem viselhetnek. Az Ellenőrző Testületi tag 

újraválasztható. 

 

7. Az Ellenőrző Testület működése 

a) Az Ellenőrző Testület negyedévente, illetve a Sportszövetség évi rendes 

Küldöttközgyűléseit megelőző 30 napon belül tartja üléseit, valamint szükség esetén 

bármikor ülésezhet. 

b) Az Ellenőrző Testületet az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A 

tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben 

telefonon megküldi. 

c) Az Ellenőrző Testület üléseit két tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével 

összehívhatja, ha az elnök ezt nem teszi meg, illetve kötelezettségét elmulasztja. 

d) Az Ellenőrző Testület határozatképes, ha a tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen 

van. 

e) Az Ellenőrző Testület határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
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f) Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. 

Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal 

ismét szavazásra kell bocsátani, vagy egyhangú szavazást kell előírni. 

g) Minden Ellenőrző Testületi ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlevőket, 

az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvet ismertetni kell az 

ellenőrzésben érdekelt személyekkel, akik a jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket 

tehetnek. 

h) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok 

javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben 

jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. 

i) Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. 

j) A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az 

elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén a Sportszövetség 

elnökének. 

k) Az Ellenőrző Testület maga szervezi meg iratkezelését. 

l) A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. 

 

8. Az Ellenőrző Testület hatásköre, joga és feladata 

a) A Sportszövetség szervezeteinek és tagjainak működésével és a gazdálkodással 

kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat. 

b) Jogosult az iratokba betekinteni, továbbá a tisztségviselőktől, tagoktól és 

alkalmazottaktól felvilágosítást kérni, melyre a felvilágosítás megadása kötelező; a 

Sportszövetséget érintő ügyekben külső szervektől közvetlenül kérhet tájékoztatást és 

adatokat. 

c) Az operatív feladatokat végző Elnökség, szövetségi szakbizottságok (továbbiakban: 

operatív testületi szervek) részére felhívást adhat, hogy a jogszabályoknak megfelelően 

járjanak el. 

d) Súlyosabb esetekben indítványozhatja az operatív testületi szervek egészének vagy 

tagjainak felelősségre vonását, gazdasági bűncselekmény gyanúja esetén joga, illetve 

kötelessége az állami törvényességi felügyelő szervhez, valamint az illetékes 

nyomozóhatósághoz feljelentést tenni. 

e) Indítványozhatja rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívását, a rendkívüli 

Küldöttközgyűlést összehívhatja, ha az Elnökség nem tesz eleget erre vonatkozó 

kötelességének. 

f) Felülvizsgálja a Sportszövetség éves zárszámadását és arról jelentést tesz a 

Küldöttközgyűlésnek, véleményt nyilvánít a Küldöttközgyűlés részére a Küldöttközgyűlés 

elé terjesztett beszámolókról és jelentésekről. 

g) Évente legalább kétszer tételes ellenőrzést tart, tevékenységéről a Küldöttközgyűlésnek 

évente egyszer beszámol. 

h) A választási (tisztújító) küldöttközgyűlésen a Választási Jelölőbizottság jelenlétében és 

közreműködésével a titkos szavazatokat összeszámlálja és értékeli. 

 

9. Az ellenőrzés megkezdéséről az ellenőrzött terület felelős tisztségviselőjét és a 

sportszövetségi Elnököt értesíteni kell, aki az ellenőrzésnél jelen lehet és az Ellenőrző Testület 

megállapításaira észrevételeket tehet. 
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10. A Sportszövetség illetékes testületi szervei kötelesek érdemben megtárgyalni az Ellenőrző 

Testület javaslatait, indítványait s azok tárgyában határozni. Az Ellenőrző Testület elnöke az 

Alapszabályban meghatározott testületi szervek ülésein tanácskozási joggal részt vesz. 

 

 

XVII. A Sportszövetség Fegyelmi és Etikai Bizottsága 

 

1. A Sportszövetség Fegyelmi és Etikai Bizottsága (továbbiakban: SFB) a tagsági viszonyból 

eredő, az Alapszabályban és más szabályzatban előírt kötelességek és rendelkezések 

megszegésével elkövetett fegyelmi vétségek elbírálásának sportszövetségi szerve, amely a 

Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

 

2. A Sportszövetség Fegyelmi és Etikai Bizottsága a Küldöttközgyűlés által választott elnökből, 

négy tagból és két póttagból áll. Amennyiben valamelyik választott tag lemondana, vagy 

tagsága megszűnne, helyére az SFB elnök a választás sorrendjében a következő póttagot hívja 

be, aki ezzel teljes jogú taggá lép elő. 

 

3. A Sportszövetség Fegyelmi és Etikai Bizottságának hatásköre: 

a) elsőfokú fegyelmi jogkörben jár el a sportszövetségi testületi szervek tagjainak és 

tisztségviselőinek e minőségükben elkövetett fegyelmi ügyeinek elbírálása során; 

b) másodfokú fegyelmi jogkörben jár el 

 versenykerületi tisztségviselő ellen; 

 fegyelmi ügyben hozott első fokú határozat fellebbezésének elbírálásakor; 

 

4. A Sportszövetség hivatalos versenyeinek felügyeleti rendje: 

a) A Sportszövetség szervezeti rendjében a versenyfelügyelet és a fegyelmi jogkör 

gyakorlása az azokra választott szervezetek révén kétszintű eljárásban valósul meg. 

b) versenykerületi tisztségviselő ügyében első fokon saját versenykerülete jár el, 

másodfokon a Sportszövetség. 

c) A sportszövetségi választott tisztségviselők fegyelmi vétségeit első fokon a 

Sportszövetség Fegyelmi és Etikai Bizottsága, másodfokon a Küldöttközgyűlés bírálja el. 

d) A sportszövetségi, versenykerületi választott tisztségviselők vétségeit első fokon a 

Sportszövetség Elnöksége, másodfokon a Küldöttközgyűlés bírálja el. 

e) A másodfokú döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs, de a tagnak jogában áll a 

határozatot a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bíróságon megtámadnia, kivéve 

a versennyel kapcsolatos határozatokat. 

f) A Sportszövetséghez tartozó bármely szervezet tagja, aki szándékosan megszegi a 

Sportszövetség Alapszabályát és Versenyszabályzatát az elkövetett vétség súlyával 

arányosan időszakosan vagy véglegesen eltiltható a postagalambsport tevékenységtől. 

Másodfokkal igazolt vétség esetén a versenyző versenyengedélyét a Sportszövetség 

Elnöksége időszakosan is és véglegesen is megvonhatja. 

g) Az Állategészségügyi Bizottság előterjesztése után az Elnökség által közreadott meg nem 

engedett teljesítményfokozó szerek (dopping) használata a versenyengedély megvonását 

vonja maga után. 
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5. Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki a Sportszövetség küldöttközgyűlési határozatait nem 

tartja be, valamint a Sportszövetség békéjét, harmonikus működését magatartásával, vagy a 

szabályok be nem tartásával veszélyezteti. 

 

6. A fegyelmi ügyek elbírálásának rendjét és az eljárás szabályait a Fegyelmi és Sportetikai 

Szabályzat tartalmazza.  

 

7. A Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke a Küldöttközgyűlésnek évente köteles beszámolni. 

 
 

XVIII. A Sportszövetség szakbizottságai 

 

1. A szakbizottságok az adott szakterületen szövetségi feladatokat látnak el. 

 

2. A Sportszövetség alapvető szakmai céljainak gyakorlati végrehajtása elsődlegesen a 

következő tevékenységekben tükröződik: 

a) röptetési és kiállítási versenyek szervezése, rendezése, lebonyolítása, 

b) a versenyekhez szükséges szakemberek képzése és biztosítása, 

c) szaklap kiadása útján a tagoknak a szervezeti élettel és a szakmai ismeretekkel 

kapcsolatos tájékoztatása, 

d) a tudomány és technológia fejlődésének figyelemmel kísérése, az ismeretek terjesztése, a 

vívmányok gyakorlati hasznosításának kidolgozása és közrebocsátása. 

 

3. A fenti legfőbb célkitűzések megvalósítását sportszövetségi szinten az alábbi szakbizottságok 

intézik: 

a) Sportszövetség Versenybizottsága (SVB); 

b) Sportszövetség Bírálóbizottsága (SBB). 

 

4. A további szakbizottságok elnökeit, tagjait a Küldöttközgyűlést követő elnökségi ülés 

választja meg. Mindenkori létszámukat az Elnökség állapítja meg. Ha valamelyik tag bizottsági 

tagsága megszűnik, a soron következő elnökségi ülésen a bizottság elnöke személyi javaslatot 

tehet a megüresedett tisztség betöltésére. 

 

5. A szakbizottságok testületi szervként, saját munkarendjük alapján működnek, döntési joggal 

rendelkeznek azokban az ügyekben, amelyeket az Elnökség hatáskörükbe utal. A testületi 

ülésre minden bizottsági tagot meg kell hívni, azon jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni. 

Határozatképes a szakbizottság, ha tagjainak több mint fele megjelent, és érvényes a határozat, 

ha a jelen lévők több mint fele támogatja a határozati javaslatot. A fontosabb határozatot közzé 

kell tenni a szaklapban, vagy az érintettnek írásban el kell küldeni. A szakbizottság ülésének 

nyilvánosságáról a szakbizottság saját hatáskörben határoz. 

 

6. Szakbizottsági határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül az Elnökséghez címzett, 

de a szakbizottsághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. 
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XIX. A Sportszövetség Versenybizottsága 

 

1. A Sportszövetség versenyei: 

a) bajnokságok: hobby, versenykerületi, nemzeti (országos), felnőtt, gyermek, amelyek 

működtetését a Sportszövetség, illetve a területi szervezeti egységek végzik. 

b) Szuper Kupa, Anker Alfonz Bajnokság, Ujházy Péter Dúcbajnokság; 

c) emlékversenyek. 

 

2. Az SVB feladata és hatásköre: 

a) A Sportszövetség alelnöke közreműködésével megtervezi, megtárgyalja a minden 

röptetési versenyre kiterjedő egységes Országos Sport- és Versenyszabályzatot, a 

jóváhagyott szabályzat közzétételéről gondoskodik, rendszeresen figyelemmel kíséri a 

szabályok célszerűségét és aktualitását, és szükség esetén kezdeményezi, javasolja azok 

kiegészítését vagy módosítását, figyelemmel a Nemzetközi Galambász Sportszövetség 

által elfogadott versenyzési feltételekre. 

b) A versenykerületek tagjainak szakirányú képzése, tanfolyamok szervezése és tartása, a 

hallgatók minősítése, részükre az előírt versenyvezetői igazolványok kiadása, a 

képesítéssel rendelkezők nyilvántartása. 

c) Az egységes országos röptetési versenyprogramokat, ezen belül 

 a versenykerületek egységes versenyprogramját, 

 az egységes eredményszámolást, 

 a Nemzeti Versenyek programját, 

 az Anker Alfonz Bajnokság programját, 

 Ujházy Péter Dúcbajnokság programját 

jóváhagyásra az Elnökség elé terjeszti. 

d) Kiírja, és közvetlenül vagy közvetve szervezi a Nemzeti Versenyeket, ezek technikai 

lebonyolítási részleteit meghatározza, a helyi felelős verseny- és szállítmányvezetők 

kijelöléséről és kioktatásáról gondoskodik, a feltételeket meghatározza és kiadja, az 

értékelésről és díjazásról intézkedik, a kiemelkedő eredmények dokumentációját bekéri és 

felülvizsgálja. 

e) Kialakítja a földrajzilag összefüggő területek együtt versenyző közösségeit. 

f) Rendszeresen ellenőrzi a Nemzeti Bajnokság élgalambjait és versenyző galambjait, 

élversenyzőket, olimpiai várományosokat a versenydúcban, a gyűjtőhelyeken és a 

starthelyeken.  

g) Engedélyezi a versenykerületek éves versenyprogramját. Az engedélyezés módját az 

Országos Sport- és Versenyszabályzat tartalmazza. 

h) Felügyel és őrködik a Sport- és Versenyszabályzatban foglaltak megtartása és a 

versenyek tisztasága felett, általános ellenőrzési jogot gyakorol a versenykerületi 

versenyszervezési, versenyrendezési tevékenység felett. Ezzel kapcsolatban minden 

szervezet teljes versenydokumentációját bekérheti. 

i) Biztosítja a különböző versenyek egységes feleresztési koordinátáinak alkalmazását, ezek 

alapján egységes elvek szerinti dúctávolságokat méret és adat ki. 

j) A starthelyek koordinátának megadásával, GPS segítségével ellenőrzi a startot. 

k) Szabályértelmezési kérdésben elvi határozattal állást foglal. 

l) Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a szabályzatban meghatározott sportcímek 

adományozására és odaítélésére. 
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m) Másodfokon határoz a versenykerületek által versenyekkel kapcsolatosan hozott első 

fokú határozattal szemben beadott fellebbezésekben. 

 

3. A Sportszövetség Versenybizottságának elnöke: 

a) a sportszövetségi szintű versenyeken az Országos Sport- és Versenyszabályzatban 

meghatározott operatív felügyeleti jogkört ellátja és gyakorolja; 

b) a sportszövetségi Évkönyv tartalmi vonatkozásait az Országos Sport- és 

Versenyszabályzat előírásai szerint felülvizsgálja; 

c) az SVB hatáskörének hiányát megállapíthatja, a benyújtott iratot elutasíthatja, vagy a 

megfelelő bizottsághoz továbbíthatja; 

d) a megismert versenyszabálysértések ügyében a törvényesség helyreállítására felhívást 

adhat ki, versenyt vagy alacsonyabb szintű versenybizottsági határozatot hivatalból 

megóvhat, felhívásának vagy óvásának figyelmen kívül hagyása esetében a törvényességi 

felügyeletet gyakorló sportszövetségi elnökhöz fordulhat; 

e) súlyosabb szabálysértések ügyében kezdeményezheti fegyelmi eljárás megindítását a 

Sportszövetség Elnökénél. 

 

4. Az országos Versenybizottság tagjait az Elnökség választja, amelyből a bizottság elnökét 

közvetlenül a Küldöttközgyűlés választja. 

 

 

XX. A Sportszövetség Bírálóbizottsága 

 

1. A Bírálóbizottság tagja a Sportszövetség által rendezett tanfolyamon korábban képesítést 

szerzett versenykerületi tag lehet. 

 

2. A Sportszövetség Bírálóbizottságának feladata és hatásköre: 

a) Elkészíti a Bírálati Szabályzatot, azt közzéteszi, annak szükség szerinti módosítását 

elvégzi, a módosítások naprakészségéről lehetőség szerint gondoskodik. Figyelemmel 

kíséri a hazai és nemzetközi, bírálattal kapcsolatos irányzatokat és változásokat, a célszerű 

és egységes szemlélet biztosítása érdekében szakmai továbbképzéseket tart. 

b) A versenykerületek tagjainak szakirányú képzése, tanfolyamok szervezése és tartása, a 

hallgatók minősítése, részükre az előírt bíráló igazolványok kiadása, a képesítéssel 

rendelkezők nyilvántartása. 

c) Irányítja a versenykerület bírálói csoportjainak, tevékenységét bírálók jelölésével és 

küldésével elősegíti a versenykerület kiállítási versenyein a bírálói feladatok ellátását. 

d) A sportszövetségi kiállítás feltételeinek megállapítása és közzététele, a rendezői 

feladatok ellátásának megszervezése, a benevezett galambok eredményeinek ellenőrzése, 

elfogadása vagy elutasítása a kiállítási bírálat és értékelés elvégzése, az eredmények 

közzététele. Közreműködés a katalógus létrehozásában. 

e) A nemzetközi bírálói felkérésekhez megfelelő szakemberek ajánlása az Elnökségnek. A 

nemzetközi kiállítások nevezésének összeállítása. 

 

3. A Sportszövetség Bírálóbizottságának elnöke: 

a) hatáskörének hiányát értelmezi, a benyújtott iratot elutasíthatja, vagy a megfelelő 

bizottsághoz továbbíthatja; 
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b) a megismert versenyszabálysértések ügyében a törvényesség helyreállítására felhívást 

adhat ki, vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló sportszövetségi Elnökhöz fordulhat; 

c) súlyosabb szabálysértések ügyében kezdeményezheti fegyelmi eljárás megindítását a 

Sportszövetség Elnökénél. 

 

 

XXI. A Sportszövetség vagyona, jövedelme és gazdálkodása 

 

1. A Sportszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

2. A Sportszövetség gazdaságilag önálló. Működése érdekében sporttal össze nem függő 

gazdálkodói és vállalkozói tevékenységet, valamint sporttevékenységgel összefüggő 

kereskedelmi tevékenységet, mint kiegészítő tevékenységet folytathat, ez azonban az 

Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem 

veszélyeztetheti.  

 

3. A Sportszövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) tagdíj; 

b) gazdálkodási – vállalkozási tevékenységekből (szolgáltatás nyújtásából) származó 

bevétel; 

c) szponzori bevétel; 

d) kereskedelmi jogai értékesítéséből származó bevétel; 

e) központi költségvetési, önkormányzati, köztestületi, közalapítványi és egyéb támogatás; 

f) bevétel a forgalmazott lábgyűrűk és gumigyűrűk árkülönbözetéből; 

g) a sportszövetségi célok megvalósítását szolgáló tevékenységekből, rendezvényekből, 

nevezési díjakból, kiadványok, versenyjegyzőkönyvek és szaklap árából, kiállításokból, 

helyfoglalásból, belépők árusításából, hirdetésekből, árverésekből származó bevételek; 

h) természetes- vagy jogi személyek támogatása, illetve az állami hozzájárulások; 

i) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

j) egyéb bevétel. 

Ennek megfelelően vagyona készpénzből, követelésekből, ingóságokból és esetlegesen 

ingatlanokból áll. 

 

4. A sportszövetségi tagság tagdíjköteles. A versenykerületen belüli versenyzői csoportok tagjai 

személyenként külön tagnak számítanak. 

A Sportszövetség tagjai a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott mértékű tagdíjat fizetnek. 

A Sportszövetség kiállításhoz a versenykerületek az Elnökség által meghatározott díjjal 

járulnak hozzá. 

 

5. A Sportszövetség bevételi forrása céljainak megvalósításához a postagalamb lábgyűrű, a 

gumigyűrű gyártatása és forgalmazása. A lábgyűrű árának megállapítása a Küldöttközgyűlés 

hatáskörébe tartozik. 

 

6. A Sportszövetség éves pénzügyi terv szerint gazdálkodik, amelyet az Elnökség előterjesztése 

alapján a Küldöttközgyűlés hagy jóvá. 
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7. A Sportszövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a Sportszövetség tagjai tagdíjukon túl a 

Sportszövetség tartozásáért nem felelnek. 

 

8. A Sportszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban 

vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja 

meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.  

 

9. Befektetési tevékenység esetében befektetési szabályzatot kötelező készíteni, melyet az 

Elnökség fogad el.  

 
 

XXII. A Spotszövetség vezető tisztségviselőire, a könyvvizsgálóra és az Ellenőrző 

Testület tagjaira vonatkozó követelmények, kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

 

1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi 

személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői 

feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt 

személyre is alkalmazni kell. 

 

2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

3. Nem lehet vezető tisztségviselő: 

a) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

b) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll [Btk. 61.§ (1) és (2) bek. i) pont]; 

c) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 

ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

 

4. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

5. Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a 

Sportszövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) az a) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója. 
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XXIII. A versenykerületek 

 
A IV. fejezet 1-4. pontjaiban meghatározott szervezet, mint versenykerület 

versenytevékenységére az I./8. pontjában foglaltak irányadók. 

 

1. Önálló versenykerületnek az a tag minősül, amelynek taglétszáma legkevesebb 100 fő 

természetes személy 

 

2. A Sportszövetség a II. / 1-4. pontjaiban felsorolt feladatokat, az ország területén kizárólagos 

jogkörben gyakorolja, azonban évente kétoldalú Megállapodásban saját feladataiból helyszíni 

versenyszervező, irányító jogokkal ruházhatja fel az önálló versenykerületet. 

 

3. A létszámkorlát elérése és a Megállapodás megkötése érdekében a tagok társulhatnak. 

A versenyek színvonalának biztosítása, költség-hatékony szervezésének, bonyolításának 

érdekében célszerű, hogy megyén belül lehetőleg 1 versenykerület működjön, de figyelemmel 

kell lenni a versenyzők területi elhelyezkedésére, az esélyegyenlőség elérése érdekében 

létrehozott társulásokra. 

 

4. A Megállapodás megkötésének feltételei: 

a) ha a versenykerület legkevesebb 100 fő természetes személy tagból áll. 

b) azon sportszövetségi tag egyesületek, alapítványok, civil társaságok, egyéb jogi 

személyek, akik nem tartoznak versenykerülethez, elnökségi határozattal besorolhatók a 

területileg illetékes versenykerületbe versenyzés céljából. 

c) a versenykerületbe társult,- vagy a Sportszövetség által rendelt - tagok esetében a 

Megállapodás megkötésére a közöttük létrejött egyezségben meghatározott képviseletre 

jogosult illetékes. 

d)  A Megállapodással egyidejűleg a versenykerületet a Sportszövetség sorszámmal 

(számítógépes kóddal) jelöli. 

e) A versenykerületeken belül röpcsoportok működhetnek. 

 

5. Minden évben új Megállapodást kell kötni a versenyek megkezdése előtt a 

versenyszervezőkkel, versenykerületekkel. 

 

6. A Megállapodás felmondásának feltételei: 

Az Elnökség írásban megtett közléssel, a közléstől számított három hónapos határidővel 

felmondhatja azt a versenykerülettel kötött Megállapodást, ha 

a) a versenykerület taglétszáma tartósan az alapítási létszámhoz előírtak alá csökken, 

b) ha éves jelentési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, 

c) valamely szabályzatot vagy felsőbb szerv határozatát nem hajtja végre, és ezzel 

kapcsolatban megfelelő indoklást nem tud előadni. 

 

7. A versenykerületek éves küldöttközgyűléseikről, határozataikról, éves terveik elfogadásáról a 

Sportszövetség Elnökségét jegyzőkönyv útján értesíteni kötelesek. A versenykerületek 

információi a Sportszövetség sportági szövetségi feladatainak ellátását segítik. A 

versenykerületek küldöttközgyűléseinek időpontjáról az Elnökséget értesíteni kell. A 

versenykerületek éves küldöttközgyűléseinek időpontját a szaklapban legalább 30 nappal előre 

közölni kell. 
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8. A versenykerületek kötelesek évente a Sportszövetség Küldöttközgyűlését legalább 30 

nappal megelőzően területi küldöttközgyűlést tartani az alábbi napirend kitűzésével: 

a) a versenykerület szakmai tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása; 

b) a versenykerület előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása; 

c) a versenykerület éves pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása; 

d) a versenykerület ellenőrző testületének beszámolója; 

e) a versenykerület tagjai által beterjesztett javaslatok. 

A versenykerületi küldöttközgyűlésről készült jegyzőkönyvet és az elfogadott beszámolójukat 

és előterjesztéseket a versenykerület köteles a Sportszövetségnek a Küldöttközgyűléstől 

számított 30 napon belül megküldeni. 

 

9. A versenykerületek önálló gazdálkodásra jogosultak, bejegyzésüket követően önálló 

bankszámlával kötelesek rendelkezni, gazdálkodásukról a Sportszövetség Ellenőrző Testülete 

szükség szerint tájékoztatást kérhet. A versenykerület köteles önálló Ellenőrző Testületet is 

létrehozni. 

 

10. A versenykerület ügyében hozott elnökségi határozat ellen a Küldöttközgyűléshez címzett, 

de az Elnökségnek benyújtott fellebbezésnek van helye a kézhezvételt követő 15 napon belül. 

 
 

XXIV. A Főtitkár 

 

1. A Főtitkár a napi ügyintézés vezetője, a testületi szervek által hozott és a feladatai közé 

tartozó határozatok végrehajtója. A Főtitkárt a Sportszövetség Elnöke pályázat útján 

főfoglalkozású munkavállalóként alkalmazza. A Főtitkár büntetlen előéletű magyar állampolgár 

lehet. Felügyel a Sportszövetség egészének törvényes és gazdaságos működésére, és az irodai 

munkaapparátust irányítja. A Főtitkár felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. A 

Főtitkárt az Elnökség határozatlan vagy határozott időtartamra nevezi ki. 

 

2. A Főtitkár feladata: 

a) vezeti és irányítja a Sportszövetség alapvető feladatainak (II. fejezet) megvalósítása 

érdekében szükséges sportszövetségi ügyintézést, a Sportszövetség minden ügyviteli 

tevékenységét, észrevételeivel és javaslataival elősegíti és támogatja a sportszövetségi 

szervek erre irányuló munkáját; 

b) jóváhagyásra megszerkeszti és elkészíti a Sportszövetség működéséhez szükséges összes 

szabályzatot, illetve azok szükség szerinti módosítását, az azokban foglalt rendelkezéseket 

megtartja és megtartatja, törvény- vagy szabálysértés esetén a felelősségre vonásra 

javaslatot készít, illetve tesz;  

c) figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályok megjelenését, azok szabályzatba foglalására 

intézkedik; 

d) az irodai dolgozók munkáját irányítja, együttműködik a gazdasági irányítással; 

e) gondoskodik az előírt okmányok és nyilvántartások (számítógépes nyilvántartás) 

vezetéséről, az éves pénzügyi terv és zárszámadás elkészíttetéséről, továbbá mindezek 

tárolásáról, megőrzéséről, gondosodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről; 
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f) utalványozza a pénzügyi terv keretében kiadásra kerülő összegeket, a kiadások 

jogosságáról meggyőződik, a kifizetéseket ellenőrzi, továbbá pénztárellenőrzést hajt végre; 

g) ellenőrzi a költséggazdálkodás menetét, a bizonylatok könyvelés által időbeni rögzítését, 

és gondoskodik a Sportszövetség mindennemű követeléseinek időbeni behajtásáról; 

h) őrködik a sportszövetségi vagyon kezelése, felhasználása felett, elősegíti annak 

gyarapítását, irányítja a vagyon karbantartási, leltározási és selejtezési munkálatait, 

javaslatot tesz a leltározott tárgyak kezelőjének személyére vonatkozóan; 

i) felbontja a Sportszövetség postaküldeményeit, azokat az illetékeseknek továbbítja, a 

Sportszövetség iratait, leveleit, adatszolgáltatását - a belső szabályzatban meghatározott 

ügyekben - aláírja, illetve aláírásra előkészíti, az abban foglaltakért felelősséggel tartozik; 

j) tevékenyen elősegíti a Sportszövetség minden testületi ülését, munkájukhoz segítséget 

nyújt, szükség szerint azokon részt vesz és tájékoztatást ad, a Sportszövetség Elnökével 

közösen gondoskodik a sportszövetségi szervek küldöttközgyűlési tagjai 

megbízólevelének kiadásáról, illetve a megjelentek számbavételéről; 

k) szervezi a Küldöttközgyűlés, az Elnökség és a szakbizottságok határozatainak 

végrehajtását; 

l) gondoskodik a Küldöttközgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, 

őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról; 

m) előkészíti az Elnökség üléseit; 

n) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Sportszövetség tevékenységéről; 

o) fogadja a versenykerületek, testületi szervek vezetőit, képviselőit, a felmerülő 

problémákat rendezi, illetve az illetékeseknek továbbítja, vagy a szükséges segítséget 

megadja; 

p) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a sportszövetségi szabályzatok számára 

előírnak; feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységéért felelősséggel tartozik; 

q) a beérkezett fontosabb levelekre – az Elnök jóváhagyása alapján – 30 napon belül 

válaszol; 

r) az sportközösségekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján elősegíti és támogatja a 

postagalambsport tagjait tömörítő versenykerületek Sportszövetségbe való felvételét, a 

versenykerületek szabályszerű működését, ehhez elvi és gyakorlati segítséget ad; 

s) megbízásra képviseli a Sportszövetséget külső személyekkel szemben, az esetenként 

szükséges tárgyalásokhoz és egyeztetésekhez szervezési segítséget nyújt, illetve ezeken 

személyesen is részt vesz. 

 

3. A Főtitkár tevékenységéről az Elnökségnek és az Elnöknek számol be. 

 
 

XXV. A Sportszövetség megszűnése 

 

1. A Sportszövetség jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

c) a tagok kimondják megszűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy a Sportszövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Sportszövetséget a nyilvántartásból törli. 

 



 36 

2. Jogutódlással történő megszűnés: 
A Sportszövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak más sportszövetséggel egyesülhet 
és csak sportszövetségekre válhat szét. 
 
3. A Sportszövetség jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Sportszövetség 
jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 
határoztak meg; vagy 

b) a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két főt. 

 

4. A Sportszövetségre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi IL. törvény szabályait. Csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatása esetén a 

Sportszövetség bírósági nyilvántartási adatai között be kell jegyezni a csőd- vagy felszámolási 

eljárás kezdő időpontját és befejezését, a felszámoló, felszámolóbiztos nevét, székhelyét és 

levelezési címét. 

 

5. A Sportszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése 

után fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott sportág 

utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani. 

 

6. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 

7. A Sportszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 

Magyar Olimpiai Bizottság igazolja, hogy a Sportszövetség az állami sportcélú támogatás 

felhasználásával a Sporttörvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Sportszövetség állami 

sportcélú támogatásban nem részesült. 

 

 

XXVI. Vegyes rendelkezések 

 

1. Az Alapszabályban foglalt sportszövetségi célok és feladatok megvalósításának és 

végrehajtásának elősegítésére – meghatározott célra és időtartamra – a Küldöttközgyűlés és az 

Elnökség ideiglenes bizottságot létesíthet, a bizottság működési körének, jogainak és 

feladatainak egyidejű kijelölésével. A kitűzött cél elérésével, illetve a feladat végrehajtásával és 

a megbízó előtti beszámolással, de legkésőbb a meghatározott időtartam elteltével az ideiglenes 

bizottság működése megszűnik. 

 

2. A Sportszövetség a szakmai munka fejlesztésére, a postagalambsport fejlődését, 

versenyeinek, kiállításainak rendezését, lebonyolítását segítendő szakmai előadói státuszt alapít, 

amelyre az Elnökség kér fel szakmailag felkészült, tettrekész, példamutató sporttársat. A 

szakelőadói felkérés egy elnökségi ciklusra szól és megismételhető. 

 

3. A Sportszövetség által megalakított Maraton Klub és a Pannon Maraton Klub hagyományos 

felépítését, versenyzési rendszerét és önállóságát a Sportszövetség a továbbiakban változatlanul 

elismeri, és nem sorolja versenykerületbe. A Maraton Klubok versenyein a verseny elsőfokú 

felügyeletét a versenyző versenykerülete közvetlenül vagy közvetve, másodfokú felügyeletét a 
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Sportszövetség megfelelő testületi szervei gyakorolják. A Maraton Klubok tagjai amennyiben 

már sportszövetségi tagok, mentesülnek a kettős tagsági díj megfizetése alól. 

 

4. Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a határozatok 

tárában. Az Elnökség és a Küldöttközgyűlés határozatait a Sportszövetség 

www.postagalamb.hu megjelölésű honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

5. A Sportszövetség működésének rendjéről, valamint a szolgáltatás igénybevételének 

módjáról, irodai nyitva tartásáról a www.postagalamb.hu megjelölésű honlapján tájékoztatja a 

tagságot. 

 

6. Civil szervezetek alakításának törvényi feltételei 

A versenykerületek létrehozására a PTK., a Sporttörvény és a Civil tv. rendelkezéseiben 

foglaltak az irányadók. 

 

7. A versenykerületek elnökei minden év december 15-éig a Sportszövetség Elnöke által 

összehívott tanácskozáson vesznek részt. A tanácskozáson megvitatják 

a) a Sportszövetség Alelnökének és szakbizottsági vezetőinek javaslatait a közös működés 

összehangolása terén jelentkező feladatokkal kapcsolatban, 

b) a Sportszövetség Elnökének javaslatait a szabályalkalmazási és költséggazdálkodási 

feladatokkal kapcsolatban, 

c) a megjelent elnökök tapasztalatait és javaslatait a gyakorlati működéssel kapcsolatban, 

d) és ezekkel kapcsolatban ajánlásokat hoznak. Az ajánlásokkal a Sportszövetség megfelelő 

szervei kötelesek érdemben foglalkozni. 

 

8. A Sportszövetség lehetőségeihez képest támogatja a sportág fejlesztésére létrehozott 

"Magyar Postagalambsport Fejlesztéséért" elnevezésű Alapítványt. 

 

9. A Sportszövetség tagjai Sportszövetségen belüli versenyzési, kiállítási vitáikat a bírósági út 

igénybevétele előtt az Elnökség előtt kötelesek egyeztetni. 

 
 

XXVII. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

1. Jelen Alapszabályt a 2016. március 12. napján tartott Küldöttközgyűlés fogadta el és azon a 

napon lépett hatályba. 

 

2. A versenykerületi alapszabályokat 2016. december 31-ig a szükséges módosításokkal 

összhangba kell hozni jelen Alapszabállyal. 

 

3. A PTK. és a Civil tv. alapján alulírott Elnök, valamint ellenjegyző jogi képviselő – azaz 

egyben kérelmezők – ezúton igazoljuk, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

Bárdos István 

       elnök 

http://www.postagalamb.hu/
http://www.postagalamb.hu/
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Az Alapszabály mellékleteit képezi:  

 

1. A Sportszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 

2. A Sportszövetség Gazdálkodási, Pénzügyi és Munkaügyi Szabályzata 

3. A Sportszövetség Versenyszabályzata, Kiállítási és Bírálati Szabályzata 

4. A Sportszövetség Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata 

5. A Sportszövetség Kitüntetési és Elismerési Szabályzata 

6. A Sportszövetség Fegyelmi Szabályzata, az Etikai Kódex 

7. versenykerületek jegyzéke 


