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I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. A szervezet rendeltetése, elnevezése, működési területe 

 

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megye területén működő, jogi személyiséggel rendelkező 

Postagalambsport Egyesületek a postagalambsport versenyzéssel és tenyésztéssel 

kapcsolatos közös céljaik megvalósítása érdekében regionális szervezetbe tömörülnek, 

amely a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény), az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (ún. Civil törvény), továbbá a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően folytatja tevékenységét.  

A szervezet tagjainak nevét, székhelyét, egyéb adatait az Alapszabály 1. sz. melléklete 

tartalmazza.  

 

A szervezet neve:   Magyar Postagalamb Sportszövetség É-II Tagszövetség  

Rövidített elnevezése:  MPGSSZ É-II. Tagszövetség 

Székhelye:  3843 Kiskinizs, Rákóczi út 79. 

Levelezési címe: a mindenkori elnök lakcíme 

 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6. 

Bélyegzője:  Kör alakú 

Felirata:  Középen egy postagalamb stilizált képe, körben a 

Tagszövetség rövidített neve 

Működési területe:   Borsod - Abaúj - Zemplén - Megye 

 

2. A szervezet jogállása: 

A Tagszövetség, az országos sportági szövetség jogkörével működő Magyar Postagalamb 

Sportszövetség (a továbbiakban Sportszövetség) tagjaként fejti ki tevékenységét, 

sporttevékenységére nézve kötelező érvénnyel fogadja el a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség Alapszabályát, verseny- és egyéb szabályzatait, alapszabálya ezekkel 

ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz. 
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A tagszövetség működése feletti törvényességi ellenőrzést az Ügyészség gyakorolja.  

 

A Tagszövetség célja, tevékenysége: 

Alapvető cél: a postagalambok versenyeztetésével, tenyésztésével, a mindezekkel 

összefüggő szervezeti élettel kapcsolatosan, az egyesülésben rejlő előnyök kiaknázása és 

hasznosítása az alapítók javára. 

A mindenkor hatályos országos és tagszövetségi alapszabályok és a versenyszabályzat 

előírásainak betartása és betartatása, azok érvényesülésének elősegítése, továbbá:  

- a tagegyesületek tevékenységének összefogása, érdekvédelme, képviselete, a közös 

sporttevékenység szabályozása; 

- a tervszerű, gazdaságos működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása; 

- kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi 

sportegyesületekkel, szervezetekkel; 

- a közös versenyzés megszervezése és lebonyolítása;  

- regionális kiállítások rendezése, az országos és nemzetközi kiállításokon történő 

részvétel; 

- szakmai információszerzés és közlés a tagok részére; 

- a szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való 

fejlesztése; 

- a postagalamb-tenyésztés, versenyzés szakszerű irányítása; 

- a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése;  

 

A Tagszövetség az előzőekben meghatározott célkitűzései érdekében:  

 a tagszövetség vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért csak saját vagyonával 

felel, tagjai – a tagsági díj megfizetésén túl – a tagszövetség tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek, 

 szervezi a versenyeket és a kiállításokat, 

 gazdasági lehetőségeinek keretei között a versenyek lebonyolítására gépjárművet 

üzemeltetet, 

 betartja és betartatja a sport és állategészségügyi szempontból kiadott jogszabályok 

előírását,  

 gondoskodik a szakismeretek terjesztéséről, tanfolyamok, előadások szervezéséről,  
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 intézkedik a Sportszövetség által rendezett országos kiállításokra és versenyekre 

küldendő postagalambok kiválogatásáról, azok szállításának szabályozásáról,  

 az általa szervezett versenyekkel kapcsolatos visszaélés ügyében kezdeményezi az 

elsőfokú fegyelmi eljárás lefolytatását, másodfokon dönt a tagegyesületek 

természetes személy tagjainak fegyelmi ügyeiben, 

 a tagszövetség céljai és feladatai ellátásához igényli a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség alkalmanként más szervek erkölcsi, valamint anyagi támogatását.  

 

II. FEJEZET 

A tagsági viszony 

 

1. A tagsági jogviszony keletkezése, tartalma 

A tagsági jogviszony az alapítást követően a belépési kérelemnek a küldöttgyűlés általi 

elfogadásával keletkezik. 

 

A Tagszövetség tagja lehet: 

 Bármely Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében nyilvántartásba vett, valamint a Magyar 

Postagalamb Sportszövetség által a földrajzi körzet szerint ezen tagszövetséghez sorolt 

jogi személyiségű egyesület, amelyet elsődlegesen postagalambsport tevékenységre 

hoztak létre, és a területileg illetékes törvényszék jogerősen nyilvántartásba vett, és 

működése a törvény előírásainak megfelel (bírósági végzés), valamint elsődlegesen 

postagalamb tevékenységre létrehozott, földrajzilag a Tagszövetség működési 

területén tevékenykedő civil társaság. A Szövetség egyesületi és civil társasági 

formában működő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. Ahol az alapszabály 

„tagegyesületet” említ, azon a tag civil társaságot is érteni kell.  

 A belépési szándékát írásos belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, és 

kijelenti, hogy elfogadja a Tagszövetség alapszabályát,  

 valamint vagyoni hozzájárulásának a belépéskor számított tagszövetségi vagyon 

arányos összegének megfelelően a belépéskor eleget tesz, 

 nyilvántartott tagjai után – azok jogállására tekintet nélkül – fizeti a küldöttgyűlés 

által évente meghatározott tagdíjat és a közös tevékenység költségeit;  

 A tagfelvételről, illetőleg a kérelem elutasításáról a Tagszövetség küldöttgyűlése 

dönt. 

 A vagyoni hozzájárulás megfizetésétől kérelemre a küldöttgyűlés felmentést adhat, 

amennyiben a figyelembe vehető összes körülmény azt indokolja, 

 A tagegyesület Tagszövetségbe való belépése és kilépése önkéntes.  
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 A tagszövetséggel tagsági jogviszonyban álló postagalambsport egyesület más 

területi postagalambsport szövetségnek tagja nem  j  lehet. 

 A tagszövetségtől más területi postagalambsport szövetségbe történő átigazolás 

csak a tagszövetség Küldöttgyűlése beleegyezésével, a Sportszövetség Elnöksége 

átigazolást engedélyező határozatával történhet. 

 Az átigazolással kapcsolatos eljárás a Magyar Postagalamb Sportszövetség 

Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatában előírt rendelkezések alapján történik.  

 A tagegyesületek egyforma jogokat élveznek, őket egyforma kötelezettségek is 

terhelik. 

 

1.1. A tagszövetség különleges jogállású tagjai:  

 

Pártoló illetve tiszteletbeli tag: minden olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet (költségvetési szerv kivételével), aki a rendes feltételekkel nem rendelkezik, de 

az egyesület alapszabályával egyetért és vállalja annak erkölcsi és anyagi támogatását. 

Pártoló tag lehet, az aki az egyesületi célokkal egyetért, alapszabályt magára nézve 

kötelezőnek elfogadja, bár a magyar postagalambsport tevékenységében nem vesz részt, de 

vállalja a mindenkori  tagdíj 50 %-nak megfizetését. A pártoló tag az egyesület 

tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. 

 

 A Tagszövetség pártoló tagja lehet minden Borsod–Abaúj-Zemplén Megye 

illetékességi területére bejegyzett olyan jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó 

szervezet [törölt szövegrész] amely készségét fejezi ki a Tagszövetség céljainak, 

tevékenységének rendszeres és folyamatos konkrétan meghatározott támogatására.  

 A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés 

dönt. 

 A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja, aki tisztség 

viselésére nem választható. 

 A szövetség keretében a postagalambsportban kifejtett hosszabb időn át 

kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak 

(tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök), amelyről az elnökség előterjesztése 

alapján a küldöttgyűlés határoz. 
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 A tiszteletbeli tisztségviselő tanácskozási joggal vehet részt a küldöttgyűlés 

munkájában, szavazati joga nincs. 

 A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz 

részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A 

különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az 

egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. 

Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet. 

 

 1.2. A tagegyesületek jogai 

 A tagegyesületeket jogosultak a tagszövetség tevékenységében részt venni, egyenlő 

jogok illetik meg és egyenlően terhelik kötelezettségek, kivéve, a különleges 

jogállású tagokat. 

 A tagegyesületek önálló jogi személyiségüket a tagszövetségbe való belépéssel  nem 

vesztik el.  

 A tagegyesület tagsági jogait küldöttek útján gyakorolja. 

 Szabályszerű meghatalmazással ellátott küldöttei útján vesz részt a Tagszövetség 

küldöttgyűlése munkájában, döntéshozatalaiban. 

 A tagegyesület küldötteinek száma az egyesület taglétszámával arányos. 

  Az egyesület tagja jogosult a Tagszövetség tevékenységében is részt venni.  

 A tag a küldöttek útján választhat, javaslatot, indítványt, panaszt tehet, 

jogorvoslatot kérhet a tagszövetség szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő 

határozata megsemmisítésére. 

 Részt vehet a tagszövetség által rendezett rendezvényeken, versenyeken 

amennyiben nem áll sportfegyelmi és etikai vétség miatti fegyelmi büntetés, eltiltás 

hatálya alatt. 

 A tag jogosult a tagszövetség eszközeinek rendeltetésszerű használatára. 

 A tagegyesületek természetes személy tagjai választhatók a tagszövetség 

testületeibe és tisztségeibe. 

1.3. A tagegyesület kötelezettségei: 

 A tagegyesület kötelezett a Sportszövetség alapszabályában és egyéb 

szabályzataiban, valamint ezen alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
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és a tagszövetség szervei által hozott döntések, határozatok előírásainak 

betartására, betartatására; 

 a tagdíjak és a Küldöttgyűlés által meghatározott egyéb költségtérítések 

határidőben történő befizetése; 

 természetes személy tagjainak nyilvántartott adataiban bekövetkezett változások és 

az egyesület tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 

határidőre történő teljesítése;  

 az alapszabályában, a bírósági nyilvántartásban szereplő adataiban  bekövetkezett 

változások határidőben történő bejelentése; 

 az országos sportági szövetség által kiadott versenyszabályok előírásainak 

maradéktalan betartása, betartatása, tagjaik versenytevékenységének folyamatos 

ellenőrzése; 

 sport illetve egyéb fegyelmi vétség esetén, tagjaival szemben első fokon eljárni; 

 a Tagszövetség tulajdonában lévő eszközök és tárgyak rendeltetésszerű használata 

és állaguk megóvása; 

- a tagegyesület nem veszélyeztetheti az tagszövetség céljának megvalósítását, a 

szövetség tevékenységét, 

- folyamatos ellenőrzés a versenyek tisztaságának megőrzése céljából.  

 

1.3. A tagsági viszony megszűnésének esetei: 

1.3.1.  Megszűnéssel akkor, ha: 

 az egyesület feloszlását a közgyűlése kimondja, és a bíróság nyilvántartásából 

jogerősen törli, 

 más tagegyesületbe beolvad, 

 az illetékes felügyeleti szerv az egyesület megszűnését kimondja,  

 az egyesület jogi személy jogállásának megszűnésével.  

 

1.3.2. Más Tagszövetségbe történő átigazolással, az országos spotági szövetség 

Nyilvántartási és átigazolási szabályzatának eljárási  rendje szerint. 
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 A Tagszövetségből, történő kilépéssel, a kilépési szándékot írásban kell 

bejelenteni az elnökség felé, csatolva az egyesület közgyűlésének 

jegyzőkönyvét, határozatát, 

 az elnökség a kilépés időpontjának megfelelően a tagegyesülettel elszámol, 

és intézkedik a bíróság felé a szövetség megváltozott adatainak 

nyilvántartásba vétele végett. 

 

1.3.3. A tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával 

 

Az elnök köteles a tag kizárására vonatkozóan indítványt terjeszteni a 

Küldöttgyűlés elé, a tagi kötelezettségek 2 évet meghaladó elmulasztása 

esetén, amennyiben a tag az írásbeli felszólítás átvételétől számított 30 napon 

–amely tartalmazza a lehetséges jogkövetkezményt is - sem tett eleget tagi 

kötelezettségének. 

 ha a tagegyesület működése nem felel meg a hatályos törvényi feltételeknek 

és a törvényesség helyreállítására az egyesület a kitűzött határidőre nem tesz 

eleget, jogerős bírósági végzést nem csatol.  

Az elnökség a tagi jogviszonyt a törvényesség helyreállításáig felfüggesztheti. 

A felmondásról az elnökség, vagy a tagszövetség valamely szervének indítványára a 

küldöttgyűlés dönt.  
 

 

1.3.4. A tag kizárásával 

Valamely tagegyesület vagy tagszövetségi szerv kezdeményezésére:  

- amennyiben a tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát, küldöttgyűlési 

határozatának végrehajtását, a versenyszabályzat előírásait súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása veszélyezteti az alapszabályban meghatározott célok 

elérését, 

 

 amennyiben a tagegyesület tagja a Magyar Postagalambsport Szövetség vagy a 

tagszövetség szabályzatai ellen súlyosan vét és ezt az egyesülete eltűri, nem 

szankcionálja, vagy nem folytatja le a tagjával szemben kezdeményezett eljárást,  

 A tagszövetségi tag kizárásáról a Tagszövetség Fegyelmi Bizottsága által 

lefolytatott fegyelmi eljárást követő indítvány alapján a Küldöttgyűlés dönt.  
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 A tag tagsági jogviszonyát kizárással megszüntetni csakis részletesen indokolt és a 

jogorvoslati út meghatározását is tartalmazó határozat kihirdetésével és közlésével, 

a határozat igazolt átvételével lehet.  

 A tag a kizáró határozat ellen a határozatban előírt határidőn belül jogorvoslati 

kérelmet terjeszthet elő, melynek elbírálására a Magyar Postagalambsport 

Szövetség jogosult. A jogorvoslati kérelmet és mellékleteit 2 példányban a 

Tagszövetségnél kell előterjeszteni. 

A Tagszövetségből való kilépést és más Szövetségbe való átlépést /átigazolást/ a 

tagszövetségi tag köteles írásban a Szövetség Elnökségének a mindenkor hatályos 

Magyar Postagalamb Sportszövetség Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatában 

foglalt eljárási rend előírásai szerint a tárgyév november 15-ig bejelenteni. Az 

átigazolásról a Sportszövetség elnöksége dönt. 

A kilépés, az átigazolás a bejelentést, elnökségi döntést követő év január 01. 

napjától hatályos. 

 

2.1. A tagok jogai: 

 tanácskozási és közvetett módon szavazati joggal részt vehet a Szövetség 

Küldöttgyűlésén és egyéb rendezvényein, 

 a tagegyesület küldöttei által közvetetten választhat és közvetlenül választható a 

Tagszövetség szerveibe, 

 igénybe veheti a Tagszövetség tulajdonában/és birtokában lévő eszközöket és 

felszerelési tárgyakat, a Tagszövetség érdekeit célzó kiállítási és versenycélokra, 

magáncélokra ezek a tárgyak, eszközök nem vehetők igénybe,  

 igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;  

 az előírt feltételek mellett részt vehet a tagszövetség és/vagy a Magyar 

Postagalamb Sportszövetség által rendezett versenyeken és kiállításokon, egyéb 

rendezvényeken, 

 a tagegyesületek természetes személy tagjai javaslataikat, panaszaikat, a 

különböző jogszabályokba ütköző észrevételeiket az egyesületének küldötte útján 

írásban közvetítheti a tagszövetség Küldöttgyűléséhez vagy közvetlenül levélben 

juttathatja el az Elnökséghez.  

 kezdeményezheti a Tagszövetség szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő 

határozat megsemmisítését,  
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 jogosult tájékoztatást kérni a tagszövetség szerveitől, sporttevékenységgel 

összefüggésben versenyzéssel kapcsolatosan. 

 

2.2. A tagok kötelezettségei: 

- az alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni a Szövetség céljainak 

elérését szolgáló tevékenységben, 

- egyesülete útján az évente megállapított tagszövetségi tagdíj és a közös költségek 

határidőre történő megfizetése,  

- a Tagszövetség tulajdonában és birtokában lévő eszközöket és tárgyakat kímélni és 

az esetlegesen okozott károkat megtéríteni, nem rendeltetésszerű használat estén az 

okozott kárt megtéríteni, 

- a galambállományát szabványos gyűrűvel gyűrűzni, annak tulajdon jogát az 

igazolókártyával kérésre bizonyítani és az állategészségügyi előírásokat betartani,  

- a Tagszövetség kollektív munkájában részt venni, a vezetőség által elhatározott a 

tagszövetség érdekeit szolgáló feladatokat ellátni, 

- tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése, a versenyzéssel kapcsolatos egyéb közös 

költségek megfizetése, a közösségi eszközök állagmegóvása,  

- a Magyar Postagalamb Sportszövetség, valamint a Tagszövetség szabályzataiban 

foglaltak betartása, a versenyellenőrzések és dúcellenőrzések tűrése és 

elősegítése. 

 

 

 

III. FEJEZET 

A Tagszövetség szervezete 

 

1. A Tagszövetség testületi szervei: 

- a küldöttgyűlés  

- az Elnökség (a Tagszövetség ügyintéző szerve), 

- ellenőrző bizottság, 

- versenybizottság, 

- fegyelmi bizottság, 
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- választási és jelölőbizottság, 

- ideiglenes bizottságok   

2. Összeférhetetlenségi szabályok  

 

 Az Tagszövetség testületi szerveinek tagjai a küldöttgyűlése által választott 

tisztségviselők.  

 Nem lehet tagja az, aki ellen büntető- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, illetve 

az, akit a sporttevékenységtől eltiltottak, vagy aki ellen ilyen eljárás miatt 

felfüggesztő határozatot hoztak. 

 Amennyiben tisztségének betöltése alatt a tisztségviselőt sporttevékenységéből 

felfüggesztették, úgy e minősége a végleges határozat meghozataláig szünetel.  

 A különleges jogállású tagok (pártoló tag, tiszteletbeli tag) a Tagszövetség 

szerveibe nem választhatók és a különböző szervek ülésein csak tanácskozási joggal 

vehetnek részt. 

 A Tagszövetség Küldöttgyűlésének, és Elnökségének határozathozatalában nem 

vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.) a határozat 

alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben 

részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

 Nem minősül előnynek a tagszövetség által a tagegyesület természetes személy 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél 

szerinti juttatás, szolgáltatás. 

 Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki: 

a) a szövetség elnökségének elnöke vagy tagja, 

b) a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél 

szerinti juttatást -,  

d) nem lehet továbbá az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve 

könyvvizsgálója az a személy, aki az a)-c) pontban meghatározott személyek 

hozzátartozója. 
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[törölt szövegrész]  

3. Küldöttgyűlés 

A tagszövetség legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. 

  A Küldöttgyűlés a tagegyesületek küldötteinek összessége, amely a Szövetséget 

érintő minden kérdésben dönthet. 

 A tagegyesületek küldöttként megválasztott tagjai jogosultak a küldöttgyűlésen 

részt venni, és szavazati jogukat gyakorolni, akik a küldöttgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni  

A küldöttgyűlés nem nyilvános, azon a tagegyesületek küldöttein és az ügyvezetésen 

kívül a küldöttgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy 

a küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 

vehetnek részt. 

 

- A Küldöttgyűlésbe a tagegyesület a vezető tisztségviselőjén kívül minden 10 fő – nem 

különös jogállású – önálló galambállománnyal rendelkező tagja után további 1 fő 

küldöttet jogosult küldeni.  

 

Példa:  

 

Tagegyesület létszáma Küldöttek száma 

10 fő 2 (vezető tisztségviselő +1) 

11-20 fő 3 (vezető tisztségviselő +2) 

21-30 fő 4 (vezető tisztségviselő +3) 

31-40 fő  5 (vezető tisztségviselő +4) stb.  

 

Amennyiben a tagegyesület vezető tisztségviselője a képviselet ellátásában 

akadályoztatva van, úgy más tagját is megbízhatja.  

 

 A Küldöttgyűlésen a tagegyesület küldötte csak azt az egyesületet képviselheti, 

amelynek ténylegesen tagja.  

 A küldött a Küldöttgyűlésen érdemben részt venni és szavazni csak az egyesülete 

által kiállított szabályos megbízó levél birtokában jogosult. A megbízó levelet a 

küldő tagegyesület elnöke vagy megbízottja írja alá és látja el bélyegzővel. A 

küldöttek megbízóleveleit még a küldöttgyűlés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Amennyiben a megbízólevél szabálytalan, úgy a küldött a küldöttgyűlés 

döntéshozatalában nem vehet részt. A küldöttek megbízóleveleit a jelenléti ívhez 

kell csatolni. 
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A küldöttgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 

amelyet az elnök hív össze.  

 A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a törvényességi felügyeletet ellátó 

szerv, vagy a bíróság elrendeli, illetve ha azt legalább a tagok fele - az ok és a cél 

megjelölésével írásban kéri.  

 Az ügyvezető szerv köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

a) az tagszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

b) a tagszövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

c) a tagszövetség céljainak elérése veszélybe került, 

d) ha az Ellenőrzési Bizottság az ok megjelölésével, többségi határozatával kéri.  

Az a-d. pontokban foglaltak alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagegyesületek 

kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést 

tenni, vagy a Tagszövetség megszüntetéséről dönteni. 

A küldöttgyűlés ülése a tagegyesület küldöttei személyes részvételével folytatható le, 

amelyet az Tagszövetség elnöke – a küldöttgyűlés tervezett időpontját megelőző 15 

napot megelőzően – hívja össze, a meghívóleveleket a megbízólevelek 

formanyomtatványával együtt a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal a 

tagegyesület részére postázni kell. 

     [törölt szövegrész] 

 

3.1. A meghívó 

A meghívóban közölni kell a küldöttgyűlés helyét időpontját, a tervezett 

napirendjét. 

 A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a határozatképtelenség miatt – esetlegesen 

szükségessé váló – megismételt küldöttgyűlés összehívására vonatkozó adatokat  is. 

 A megismételt küldöttgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – 

küldöttgyűlés időpontját követő 1 órán belüli időpontra kell összehívni.  

 A meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat a távolmaradás jogkövetkezményére 

és az így megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében lesz 

határozatképes a megjelent tagok számára tekintet nélkül. legfőbb szerv esetében 

a megjelent tagok számától függetlenül. 

 Összehívható küldöttgyűlés vagy Elnökségi ülés elektronikus úton (távbeszélő, 

internet e-mail) az előzetes 15 napos határidő mellőzésével is, azonban annak 
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módját, tartalmát valamint a tagok hozzájárulását az adott 

küldöttgyűlés/elnökségi ülés jegyzőkönyvében utólag dokumentálni kell.  

 

3.2. A napirend kiegészítése 

 Az írásos küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 

határidőn belül a tagegyesületek és/vagy a tagszövetség szervei a küldöttgyűlést 

összehívó szervtől vagy személytől írásban, vagy elektronikus levélben a napirend 

kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

 A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy 

személy jogosult dönteni.  

 Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy 

személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról 

szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 

tárgyában. 

 A Küldöttgyűlés határozatképessége megállapításához a küldöttgyűlés levezető 

elnöke – tisztségviselői választás esetén a Választási /Jelölő/ Bizottság – a 

küldöttek megbízó levelének érvényességét megvizsgálja. 

 

 A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon az összes szavazásra jogosult küldött 

50%-a + 1 fő jelen van. 

 A Küldöttgyűlés minden tagjának egy szavazati joga van. Azon választott 

tisztségviselők – akik nem egyesületi küldöttek – a Küldöttgyűlésen az Elnök 

meghívása alapján tanácskozási joggal vesznek részt, azonban szavazati joggal 

nem rendelkeznek. 

 A küldöttgyűlés minden kérdésben nyílt szavazással – a megbízólevél 

ellenőrzésével egyidejűleg átadott szavazólap felmutatásával – dönt. A 

tisztségviselők megválasztására a tagok fele +1 fő javaslata alapján titkos szavazást 

lehet elrendelni. 

 

3.3. A küldöttgyűlés rendje: 

A küldöttgyűlés levezetésére az elnök, vagy megbízására az alelnök, akadályoztatásuk 

esetén az ellenőrző bizottság elnöke jogosult. 

3.4. A levezető elnök  

Feladata: az ülés megnyitásán és lezárásán túl a jelenléti ív és a megbízólevelek 

vizsgálata után megállapítani a szavazati joggal rendelkező küldöttek létszámát, a 

küldöttgyűlés határozatképességét. 



15 

 

Előterjesztésére a küldöttgyűlés dönt a megbízólevéllel nem rendelkező, vagy 

szabálytalan megbízólevelet leadó küldött döntéshozatalból történő kizárásáról. 

 

A küldöttgyűlés elé terjeszti a napirendet és a kiegészítésére beérkezett javaslatokat, 

felkéri a küldöttgyűlést azok elfogadásáról szóló döntés meghozatalára. 

 

Javaslatára a küldöttgyűlés határoz a jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv 

hitelesítő személyéről. 

A küldöttgyűlésen elhangzottak rögzítésére hangrögzítő is alkalmazható, amennyiben 

a küldöttgyűlés határozattal annak alkalmazását lehetővé teszi. 

 

3.5. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály és a működéssel összefüggő egyéb szabályzatok megállapítása, 

elfogadása, módosítása; 

- az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság, a Verseny Bizottság, 

a Választási /Jelölő/ Bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása;  

- a tagdíj és a versenyekkel kapcsolatos költségek meghatározása;  

- az éves költségvetés elfogadása; 

-  az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az szövetség vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; a versenyek díjalapjainak felosztása; 

- a vezető tisztségviselők és a Szövetség szerveinek beszámoltatása;  

- az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak 

teendőinek, feladatainak meghatározása; 

- a Szövetség megszűnésének vagy más társadalmi egyesülésének és 

szétválásának elhatározása; 

- a meglévő vagyonnal kapcsolatos döntés; 

- megsemmisíti az Elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait; 

- dönt a versenyek és kiállítások megszervezése, feltételeinek megállapítása és 

lebonyolítása kérdésében; 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a ellenőrző bizottság tagjával, ezek hozzátartozójával vagy 

valamely tagegyesület természetes tagjával köt; 

- a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más szövetségi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;  
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- jogutód nélküli megszűnés esetén a végelszámoló kijelölése.  

 

3.6. Határozathozatal: 

 

A küldöttgyűlés minden kérdésben nyílt szavazással – a megbízólevél ellenőrzésével 

egyidejűleg átadott szavazólap felmutatásával – az Alapszabály ezen Fejezet 3.7. 

pontjában felsorolt eseteken kívül egyszerű szótöbbséggel dönt. A tisztségviselők 

megválasztására a tagok fele +1 fő javaslata alapján titkos szavazást is elrendelhető.  

 

3.7. Kizárólag a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges: 

 az alapszabály módosításához; 

 a szövetség céljának módosításához; 

 a szövetség megszűnéséről, egyesülésről, szétválásról szóló küldöttgyűlési 

döntéséhez; 

 a versenyprogram és versenyforma meghatározásához, megváltoztatásához,  

 a tag felvételéről, kizárásáról, a tagi jogviszony felmondásáról szóló döntéshez; 

 a meglévő vagyonról történő döntés; 

 másodfokú szervként eljárva a tag sport és más fegyelmi ügyeinek elbírálásánál.  

 

 

4. Az elnökség  

 Az Elnökség a Tagszövetség operatív ügyvezetési feladatait ellátó, általános 

hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Tagszövetség jogszerű, az 

alapszabályban és egyéb hatályos szabályzataiban foglalt működéséről, szervezi a 

Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását, segíti a Tagszövetség más szerveinek 

munkáját. Az elnökség tagjai a Tagszövetség elnöke, alelnöke, versenybizottsági 

elnöke, és további négy fő elnökségi tag, akiket 5 éves időtartamra közvetlenül a 

küldöttgyűlés választja meg. Az Ellenőrző bizottság elnöke az elnökség ülésein 

tanácskozási joggal vesz részt. 

 Az Elnökség az ügyvezetés feladatait az Elnök, Alelnök, Versenybizottsági elnök 

és az elnökségi tagok közötti munkamegosztás szerint végzi, amely kialakításáról 

saját maga határoz 
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 Az elnökség tagjai kötelesek a küldöttgyűlésen részt venni, a azon a  

Tagszövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Tagszövetség 

tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.  

2013. évi V. törvény 3:22. § - [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények 

és kizáró okok] 

 (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 (2) 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. 

 (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  

 (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. 

 (5) Nem lehet vezető tisztségviselő 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. 

 (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

4.1. Az elnök  

 

A küldöttgyűlés 5 évi időtartamra megválasztott vezető tisztségviselője.  

 

Az Elnök feladatai: 

 a Tagszövetség képviselete, hatóságok és a Magyar Postagalamb Sportszövetség 

előtt, szerződések megkötése, kötelezettségvállalás; 

 az Elnökség munkarendjének és munkamegosztásának megszervezése;  

 a gazdálkodással összefüggő, költségvetés keretein belül megállapított kiadások 

utalványozása; 
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 a Tagszövetség nyilvántartási rendszerének kialakítása, az iratanyag tárolásának, 

megőrzési rendjének meghatározása; 

 a jogszabályok által előírt adatszolgáltatások teljesítése hatóságok és más 

közigazgatási szervek, az országos sportági szövetség részére;  

 összehívja a Küldöttgyűlést, az Elnökségi ülést, azokon elnököl. 

 

Az elnököt munkájában az Elnökség tagjai segítik, akadályoztatása esetén helyettesítik.  

4.2. Alelnök: 

 a küldöttgyűlés 5 évi időtartamra megválasztott vezető tisztségviselője;  

 tevékenységét kizárólagosan átruházott jogkörben gyakorolhatja; 

 munkáját az elnök utasítása alapján végzi; 

 akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel helyettesíti; 

 hatóságok előtt képviseli a Tagszövetséget; 

 a küldöttgyűlés által visszahívható; 

 utalványozási joggal rendelkezik;  

 ellát minden egyéb olyan feladatot, amelyet az elnökség munkamegosztása szerint 

részére meghatároznak.  

 

4.3. Az elnökség ügyrendje 

 Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal, negyedévente 

ülést tart. 

 Az Elnökség ülése zárt, azon az elnökség tagjain kívül az elnök által meghívot t 

további személyek vehetnek részt. 

 Kibővített elnökségi ülés hívható össze, ha azt a napirend keretében eldöntendő 

kérdés az elnökség tagjain kívüli személyek részvételét indokolja. A meghívottak 

tanácskozási joggal vesznek részt az elnökség ülésén, szavazati joggal nem 

rendelkeznek. 

 

4.4. Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha ezt:  
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 Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze, és az ülésen elnököl az Elnökség tagjainak 

több mint fele, vagy az Ellenőrző Bizottság a meghatározott napirend, 

megjelölésével a Tagszövetség Elnökénél azt kezdeményezte, 

 felügyeleti szerv ezt írásban kezdeményezi, vagy más hatóság megkeresése 

indokolja, 

 a Tagszövetség Elnöke szükségesnek tartja. 

 vagy az országos sportági szövetség ezt írásban kezdeményezi.  

 Az elnök akadályoztatása esetén ezen feladatot az alelnök is elláthatja. 

 Az Elnökség határozatképes, ha azon az elnökön kívül legalább 3 fő tag jelen van.  

 Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet az elnök és két 

elnökségi tag írja alá. 

 Az Elnökség köteles beszámolni tájékoztatást adni tevékenységéről, működéséről 

határozatait és átruházott hatáskörben hozott döntéseit, intézkedéseit ismertetni az őt 

megválasztó Küldöttgyűlésnek.  

 Az elnökség határozatait nyílt szavazással a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 

hozza. Az Elnökség döntési folyamatában minden tagnak egy szavazata van. 

[Törölt szövegrész] 

 

 

4.5. Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 

a) a tagszövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése;  

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése;  

d) a tagszövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

e) a tagszövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a küldöttgyűlés összehívása, a tagok és a szövetség szerveinek értesítése; 

g) az elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;  

h) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás az szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;  



20 

 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) a tagszövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

k) az tagszövetség működésével kapcsolatos iratok tárolása, megőrzése;  

l) az szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a Ptk. szerinti intézkedések megtétele; 

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való küldöttgyűlési 

döntés előkészítése; 

n) a versenybizottság javaslatának megtárgyalását követően előterjesztést készít a 

tagszövetségi versenyek és kiállítások megszervezésére, feltételeinek megállapítása 

és lebonyolítása kérdésében; 

o) a tagszövetség honlapjának felügyelete, a starteri feladatok koordinálása;  

p) "Tiszteletbeli" cím adományozására tesz javaslatot a küldöttgyűlés felé.  

 

5. Ellenőrző Bizottság 

- A Tagszövetség Ellenőrző Bizottsága a tagsági viszonyból eredő jogok és 

kötelezettségek biztosításának, a testületi szervek működésének, a gazdálkodásnak, 

a tagszövetség egésze működésének és tevékenységének legfőbb ellenőrző 

testülete, mely a Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

- Az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlés által 5 évi időtartamra választott elnökből 

és két fő tagból és egy póttagból álló testület. Megbízatása a megválasztását végző 

küldöttgyűlés berekesztésével kezdődik és a következő választási küldöttgyűlés 

berekesztéséig tart. 

- Amennyiben valamelyik választott tag lemond, vagy tagsága megszűnik, helyére az 

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

- A Bizottság tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. Új tag 

választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság 

működésének idejére szól. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.  

- Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai (póttagja) más testületi szervbe nem 

választhatók és semmiféle más tagszövetségi tisztséget nem viselhetnek. Az 

Ellenőrző Bizottság tag újraválasztható. 

5.1. Az Ellenőrző Bizottság működése 
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a) Az Ellenőrző Bizottság negyedévente, illetve a Tagszövetség évi rendes 

küldöttgyűléseit megelőző 30 napon belül tartja üléseit, valamint szükség esetén 

bármikor ülésezhet. 

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

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

esetben telefonon megküldheti. 

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

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

d) Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha a tagjai teljes létszámban jelen vannak.  

e) Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

hozza. 

f) Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet 

el. [törölt szövegrész] 

g) Minden Ellenőrző Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a 

jelenlevőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A 

jegyzőkönyvet ismertetni kell az ellenőrzésben érdekeltekkel, 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 szerint 

a Tagszövetség elnökének. 

k) Az Ellenőrző Bizottság iratkezelését maga szervezi meg. 

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

 

5.2 Az Ellenőrző Bizottság hatásköre, jogai és feladata 

a) A Küldöttgyűlés kivételével a Tagszövetség szerveinek működésével és a 

gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat. 

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

alkalmazottaktól felvilágosítást kérni, a felvilágosítás megadása kötelező;  
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c) A Tagszövetséget érintő ügyekben külső szervektől közvetlenül kérhet tájékoztatást 

és adatokat. 

d) Az operatív feladatokat végző Elnökség, más operatív testületi szerv részére 

felhívást adhat, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjanak el.  

e) Súlyosabb esetekben indítványozhatja az operatív testületi szervek egészének vagy 

tagjainak felelősségre vonását, gazdasági bűncselekmény gyanúja esetén joga, 

illetve kötelessége az állami törvényességi felügyeletet ellátó szervhez, valamint az 

illetékes rendőrhatósághoz feljelentést tenni. 

f) Indítványozhatja rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását, a rendkívüli 

Küldöttgyűlést összehívhatja, ha a tagszövetség Elnöksége nem tesz eleget erre 

vonatkozó kötelességének. 

g) Felülvizsgálja a Tagszövetség éves zárszámadását és arról jelentést tesz a 

Küldöttgyűlésnek, véleményt nyilvánít a Küldöttgyűlés részére a Küldöttgyűlés elé  

h) A választási (tisztújító) Küldöttgyűlésen a Választási Jelölőbizottság jelenlétében 

és közreműködésével amennyiben a szavazás titkos a szavazatokat összeszámlálja 

és értékeli. 

Az ellenőrzés megkezdéséről az ellenőrzött terület felelős tisztségviselőjét és a 

Tagszövetség elnökét értesíteni kell, aki az ellenőrzésnél jelen lehet és a bizottság 

megállapításaira észrevételeket tehet. 

 

A Tagszövetség illetékes testületi szervei kötelesek érdemben megtárgyalni az Ellenőrző 

Bizottság javaslatait, indítványait s azok tárgyában határozni. 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke az Alapszabályban meghatározott testületi szervek ülésein 

tanácskozási joggal részt vesz. 

 

6. Fegyelmi Bizottság 

 A Tagszövetség Fegyelmi Bizottsága a tagsági viszonyból eredő, az Alapszabályban és 

más szabályzatokban előírt kötelezettségek és rendelkezések megszegésével elkövetett 

fegyelmi vétségek elbírálásának tagszövetségi szerve, amely a küldöttgyűlésnek 

tartozik felelősséggel. 

 A Fegyelmi Bizottság a küldöttgyűlés által választott elnökből, két fő tagból és egy 

póttagból áll. 

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

Fegyelmi Bizottság elnök a póttagot hívja be, aki ezzel teljes jogú taggá lép elő  
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 2013. évi V. törvény 3:26.  

 

 (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság 

létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy 

érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 

ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 

tisztségviselője. 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 

részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 

döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági 

jogviszony az elfogadással jön létre. 

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági 

tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.  

6.1. A Fegyelmi Bizottságának hatásköre: 

 elsőfokú fegyelmi jogkörben jár el a tagszövetségi testületi szervek tagjainak és 

tisztségviselőinek e minőségükben elkövetett fegyelmi ügyeinek elbírálása során;  

 másodfokú fegyelmi jogkörben jár el a tagegyesületi tisztségviselő ellen,fegyelmi 

ügyben hozott tagegyesületi első fokú határozat fellebbezésének elbírálásakor; 

 illetve a tagegyesület tagja ellen, ha a tag az elsőfokú fegyelmi eljárás lefolytatása előtt 

egyesületi tagságát megszűntette, és ezért tagszövetsége járt el ellene első fokon.  

A Tagszövetség által rendezett hivatalos versenyek felügyeleti rendje: 

 A Tagszövetség szervezeti rendjében a versenyfelügyelet és a fegyelmi jogkör 

gyakorlása az azokra választott szervezetek révén kétszintű eljárásban valósul meg.  

 A tagegyesületi tag vagy tagegyesületi választott tisztségviselő ügyében első fokon 

tagegyesülete jár el, másod fokon a tagszövetség. 
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 A tagegyesület és a választott tagszövetségi tisztségviselő ügyében első fokon a 

tagszövetség jár el, másod fokon az országos Sportszövetség.  

 A tagszövetségi választott tisztségviselők fegyelmi vétségeit első fokon a Tagszövetség 

Fegyelmi Bizottsága, másod fokon a küldöttgyűlés bírálja el. 

 A tagszövetségi és/vagy tagegyesületi választott tisztségviselők etikai vétségeit első 

fokon az országos Sportszövetség Elnöksége, másod fokon a küldöttgyűlése bírálja el.  

 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. 

 A Tagszövetséghez tartozó bármely tagegyesület tagja, aki szándékosan megszegi a 

Sportszövetség Alapszabályát és Versenyszabályzatát az elkövetett vétség súlyával 

arányosan időszakosan vagy véglegesen eltiltható a postagalambsport tevékenységtől.  

 A másodfokú eljárás keretében is igazolt vétség esetén a versenyző versenyengedélyét 

a Sportszövetség elnöksége időszakosan és véglegesen is megvonhatja.  

 Fegyelmi eljárás keretében lefolytatott vizsgálat eredményekeként – a Magyar 

Postagalambsport Szövetség Állategészségügyi Bizottsága előterjesztése alapján 

közreadott – meg nem engedett teljesítményfokozó szerek (dopping) használata 

igazolódik, úgy az a versenyengedély megvonását vonja maga után.  

 Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki a Magyar Postagalamb Sportszövetség, 

valamint a Tagszövetség küldöttgyűlési határozatait nem tartja be, valamint a 

szövetségek békéjét, harmonikus működését intrikus magatartásával, vagy a 

szabályok be nem tartásával veszélyezteti, alaptalanul vádaskodik.  

 A fegyelmi ügyek elbírálásával kapcsolatos eljárásban a Magyar Postagalambsport 

Szövetség Fegyelmi és Sportetikai Szabályzatának előírásait kell alkalmazni.  

 A Fegyelmi Bizottság elnöke a Küldöttgyűlésnek évente köteles beszámolni.  

[törölt szövegrész] 

 

7. A tagszövetség Versenybizottsága  

- A tagszövetség alapvető célja és tevékenysége a tagok részére megszervezni és 

bonyolítani a Magyar Postagalamb Sportszövetség mindenkor hatályos 

Versenyszabályzatának előírásai betartásával a közös postagalamb versenyeket, 

biztosítani a különböző szintű kiállításokon történő részvételt.  
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- A tagszövetség küldöttgyűlése e célok megvalósítására 5 évi időtartamra 

Versenybizottságot választ, amely Elnökből és további 4 fő tagból és 1 póttagból álló 

testület.  

A tagok a küldöttgyűlés határozata alapján visszahívhatók. 

- A versenybizottság elnöke egyben az Elnökségnek is tagja. 

- A Versenybizottság ügyrendjét maga alakítja, üléseit szükség szerint, de évente legalább 

5 alkalommal tartja. 

- Határozatképes, ha azon a legalább 4 fő tag jelen van. 

- Határozatait szótöbbséggel hozza, azonos számú szavazat estén az elnök dönt.  

 

Feladat és hatásköre: 

 Előkészíti és az Elnökség elé terjeszti a versenyek és kiállítások tervezeteit, felelős a 

rendezvények szakszerű megrendezéséért, a lebonyolításával összefüggő előírások  

betartásáért. 

 A Magyar Postagalamb Sportszövetség által meghirdetett Nemzeti és egyéb országos 

szintű versenykiírások figyelembevételével kialakítja a tagszövetség éves 

versenyprogramjának, feltételrendszerének, a versenyek díjazásának tervezetét, 

amelyet az Elnökség elé terjeszt.  

 Az Elnökség által felülvizsgált jóváhagyott versenyprogramról annak 

feltételrendszeréről, a díjazásról az elnökség előterjesztésére a küldöttgyűlés határoz.  

 Munkáját a mindenkor hatályos Országos Versenyszabályzat előírásainak betartásával 

végzi, felügyel és őrködik a Sport- és Versenyszabályzatban foglaltak megtartása és a 

versenyek tisztasága felett. 

 Részt vesz a starteri feladatok ellátásában, a starthelyek koordinátának megadásával, 

GPS segítségével ellenőrzi a startot. 

 Az Elnökség elé terjeszti jóváhagyásra az egyes feleresztések startjának 

engedélyezéséről döntő 3 tagú bizottság összetételére és működésére vonatkozó 

javaslatot. 

 Ellátja a versenyadminisztrációt, szervezi az eredménylisták elkészítését, gondoskodik 

azoknak a tagokkal történő megismertetéséről, közzétételéről. Erre tekintettel 

folyamatosan intézkedést tesz a tagszövetség honlapjának frissítésére.  
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 Elvégzi a tagegyesületekbe belépő tagok dúcbeméréseit meghatározza azok 

koordinátáit és intézkedik az Országos Sportszövetség felé a különböző feleresztési 

helyek egységes elvek szerinti dúctávolságainak meghatározására.  

 Ellenőrizhető módon gondoskodik a versenyekkel kapcsolatos okmányok kezeléséről, 

megkeresésre az országos szövetség, vagy az ellenőrző testület rendelkezésére 

bocsájtja azokat. 

 Általános ellenőrzési jogot gyakorol a tagegyesületek versenyszervezési, 

versenyrendezési tevékenysége felett, vizsgálja az egyesületek által beküldött 

versenyeredmények adatait. 

 Megszervezi az egyesületek versenyszervezési tevékenységének, és/vagy a versenyző 

természetes személy egyesületi tagok versenyzéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzését, 

amelyhez javaslatára az Elnök megbízólevelet állít ki. Az Elnök a megbízólevél 

kiadását megtagadhatja, ha az ellenőrzés elvégzésére javasolt személy vonatkozásában 

összeférhetetlenséget állapít meg, és/vagy az objektív eljárás nem várható az 

ellenőrzésre kijelölt személytől.   

 

A Versenybizottság a megismert versenyszabálysértések ügyében: 

 a szabályok szerinti gyakorlat helyreállítására felhívást adhat ki,  

 versenyt vagy alacsonyabb szintű versenybizottsági határozatot hivatalból megóvhat, 

felhívásának vagy óvásának figyelmen kívül hagyása esetében a működési felügyeletet 

gyakorló tagszövetségi elnökhöz fordulhat; 

 súlyosabb szabálysértések ügyében kezdeményezheti fegyelmi eljárás megindítását a 

tagszövetség elnökénél. 

 Rendszeresen figyelemmel kíséri a szabályok célszerűségét és aktualitását, és szükség 

esetén az elnökségnél intézkedést kezdeményez, javasolja, az országos szövetségi 

versenyszabályok kiegészítését vagy módosítását. 

 Szabályértelmezési kérdésben elvi határozattal állást foglal, szükség esetén az 

Elnökség egyetértésével megkeresi az Országos Versenybizottságot.  

 Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a Sport és versenyszabályzatban meghatározott 

sportcímek adományozására és odaítélésére. 

 Másod fokon határoz a tagegyesületek által versenyekkel kapcsolatosan hozott első 

fokú határozattal szemben beadott fellebbezésekben. 
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 A hitelesített versenyeredmények alapján összeállítja az Országos évkönyvben 

megjelenő anyagot, a tagszövetségi Elnök jóváhagyásával továbbítja az Országos 

Versenybizottság felé. Az éves eredmények alapján előkészíti a tagszövetségi évkönyv 

kiadását. 

 Intézkedik a versenykiírásnak megfelelő díjak beszerzésére, oklevelek elkészítésére, 

azok kiosztására ünnepélyes díjkiosztót szervez. 

 Megszervezi és lebonyolítja a tagszövetség éves kiállítását, ellenőrzi a kiállításra 

nevezett galambok versenyeredményeit, szükség esetén javaslatot tesz a felmerülő 

szabálytalanságok kivizsgálására. 

 

8. Választási /Jelölő/ Bizottság, 

 

A tagszövetségi tisztségviselők megválasztásának előkészítéséhez a vezetőségválasztást 

megelőző küldöttgyűlés a választás lezárásáig terjedő időtartamra Választási 

Jelölőbizottságot választ. 

A küldöttek javaslattételi jogukat küldöttgyűlésen gyakorolhatják, majd a küldöttgyűlés 

elnökből és további 3 fő tagból álló bizottságot választ. 

A választási jelölőbizottságot az elnök a küldöttgyűléstől számított 30 napon belül köteles 

összehívni. Ügyrendjét a bizottság maga határozza meg. 

A jelölő bizottság előkészíti a soron következő küldöttgyűlés elé terjesztendő javaslatát, 

megszervezi a tájékoztatást és a tárgyi kellékek biztosítását, illetve kijelöli a szavazási 

eljárásban részt vevő tagjait. 

 

8.1. A választás alapelvei:  

 

a) A tagszövetség tagegyesületeinek 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 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 az Alapszabály III. 
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Fejezet 2. pontjában felsorolt, valamint a Ptk. 3:22 § valamint a 3: 26 § előírásai 

szerinti összeférhetetlenség miatt korlátozás alá eső személyeket.  

  

8.2. A VJB feladata:  

 

a) Kérdőívek és személyes beszélgetések felhasználásával széleskörű 

véleménykutatást végez a tagegyesületek 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, 

c) a küldöttgyűlésen előterjeszti, a jelöltek listáját, szükség szerint szavazólapot készít,  

d) a küldöttgyűlésnek a jelöltlista, és/vagy 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.  

 

9. Ideiglenes bizottság 

A Tagszövetség küldöttgyűlése valamely, a működést lényegesen meghatározó, döntés 

előkészítésére, vagy valamely gazdasági, felelősségi helyzet kivizsgálására eseti 

bizottságot is választhat. Az eseti bizottság közvetlenül a küldöttgyűlésnek tartozik 

beszámolással. 

 

IV. FEJEZET 

A Szövetség vagyona, gazdálkodása 

 

Az tagszövetség a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, és mint ilyen  

kizárólag a szövetségi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenységet folytathat. 

A Tagszövetség gazdaságilag önálló.  
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A tagszövetség önálló vagyona elsősorban a tagegyesületek által fizetett tagdíjakból, 

röptetési költségekből, a tagszövetség költségeire történő befizetésekből, 

hozzájárulásokból, felajánlásokból és támogatásokból képződhet.  

A tagszövetség köteles bankszámlát nyitni, azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően bejelenteni. A bankszámla felett az elnök önállóan, akadályoztatása esetén az 

alelnök szintén önállóan jogosult rendelkezni. 

A tagszövetség a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési 

jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint éves pénzügyi terv alapján működik.   

1. A tagszövetség bevételei az alábbiakból tevődnek össze: 

a) a tagegyesületek által fizetett tagdíjakból, és költségbefizetésekből, melyek 

mértékét évente a küldöttgyűlés határoz meg, 

b) a tagszövetségi célok megvalósítását szolgáló tevékenységekből, rendezvényekből, 

nevezési díjakból, belépők árusításából, árverésekből stb., 

c) magán vagy jogi személyek, hozzájárulásaiból (felajánlások, támogatások)  

d) egyéb bevétel, (pályázat alapján elnyert pénzeszközök); 

e) adózott pénzintézeti kamatokból származó,  

Ennek megfelelően vagyona készpénzből, követelésekből, és a versenyek lebonyolításához 

szükséges ingóságokból, egyéb eszközökből áll, kiadásait e vagyonból fedezi.  

A tagegyesület tagdíjának mértéke nyilvántartott tagjainak létszámával arányosan kerül 

megállapításra, befizetésre. Az egyesületnél a versenyzői közösségek, versenyző csoportok 

tagjai személyenként külön tagnak számítanak. Tagdíjkedvezmény nincs.  

2. A Tagszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti [törölt szövegrész] tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek; 

c) a tagszövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több 

tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;  

 A Tagszövetség a tevékenysége során bekövetkező gazdasági eseményekről a hatályos 

számviteli törvény előírásainak megfelelő nyilvántartást vezet, bevételeit, költségeit 

ráfordításait (kiadásait) a könyvvezetésnek is megfelelő részletezésben tartja nyilván, e 

feladattal kapcsolatos szakszerű könyvvezetésre független vállalkozást bíz meg.  
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 A tagszövetség éves pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést, 

pénzügyi tervet készít, amelyet az Elnökség előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés 

hagyja jóvá.  

 A tárgyévi gazdálkodásról, működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

az üzleti év nyilvántartásának lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a 

megszűnés napjával, mint mérleg-fordulónappal a hatályos jogszabályban 

meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni, amelyet a küldöttgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 A beszámoló közzétételével kapcsolatos kötelezettségnek a tagszövetség a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott módon köteles 

eleget tenni. 

 A tagszövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagszövetség vezetői, a 

tagegyesületek és azok természetes személy tagjai a tagdíjukon túl a szövetség 

tartozásáért nem felelnek. 

 

     V. FEJEZET 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 A Tagszövetség választott tisztségviselői feladataik ellátásáért tiszteletdíjban nem 

részesülnek, a versenyzéssel kapcsolatos költségkedvezményt és a munkavégzésük 

során felmerült igazolt, elszámolható költségeiket meg kell téríteni. Ezek mértékét a 

küldöttgyűlés az éves költségvetésében határozza meg.  

 A Tagszövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, nem oszthatja fel tagjai 

között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 A tagsági viszony megszűnésének ezen Alapszabály II. Fejezet 1.3. pontjában felsorolt 

eseteiben, valamint a tagsági jogviszony önkéntes megszüntetése (kilépés) esetén a 

tagegyesület és annak természetes személy tagja a Tagszövetség vagyonával szemben 

követelést nem támaszthat. 

 

A Tagszövetség megszűnik: 

a) a küldöttgyűlés döntése alapján átalakul, 

b) a küldöttgyűlés a megszűnéséről határoz, 

c) a bíróság feloszlatja, 
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d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti 

vagy megállapítja megszűnését, 

e) a fizetőképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az 

egyesületet a nyilvántartásából törlik 

 

A tagszövetség jogutód nélküli, vagy jogutódlással történő (egyesülés, szétválás) 

megszűnéséről a küldöttgyűlés határoz. A jogutód nélküli megszűnés esetén a civil 

törvény, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A csődeljárás és a felszámolási eljárás 

lefolytatására a civil szervezet székhelye szerinti törvényszék az illetékes. 

 

A tagegyesületek és azok természetes személy tagjai a postagalambsport gyakorlása 

következményeként a versenyre küldött galambok esetleges elvesztése miatt vagyoni 

hátrányra vonatkozó kártérítési igényt nem támaszthatnak. 

 

A Tagszövetség az országos érdekképviseletet is ellátó Magyar Postagalamb 

Sportszövetséggel együttműködik annak a mindenkor hatályos Alapszabályában és más 

szabályzataiban foglaltakat kötelezettségeként elfogadja és betartja.  

Az Egyesület működése során politikai tevékenységet nem fejt ki, politikai pártot nem 

támogat. 

 

      VI. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

 Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

 Jelen Alapszabályt a 2014. december hó 13. napján megtartott küldöttgyűlés elfogadta 

és 2015. január 1-től kezdődően hatályba léptette. 

 Az Alapszabály mellékletét képezik a tagegyesületek nyilvántartási adatai, azok 

jogszerű működését igazoló bírósági végzések másolatai, a küldöttgyűlés jelenléti íve.  
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