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"Tisztes postagalamb tenyésztés, versenyzés" 

 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

ETIKAI KÓDEXE 
 
1. Bevezetés 
 
Ezen Etikai Kódex célja, hogy a postagalambászok számára utat mutasson a tisztességes 
versenyzés, a becsületes magatartás, és cselekedetek tekintetében. Ezen túlmenıen alapul 
szolgál az etikai eljárásokhoz és általában a postagalambászok magatartása kialakításához és 
megítéléséhez. A Kódex a postagalambászok közösségének álláspontját képviseli az erkölcsös 
és a nem erkölcsös magatartás tekintetében. 
 
1.1. Kik lehetnek tagjai a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek? 
 

- olyan ember legyen a Szövetség tagja aki szereti a postagalambot, tudja és akarja 
gondozni állatait 

- tiszteli és becsüli sporttársait 
- tiszta eszközökkel becsületes módon versenyez 

 
1.2. A postagalambászok magatartása 
 
A postagalambászat valamennyi mozzanatát, a versenyzık minden cselekedetét lehetetlen 
csupán jogi vagy hatalmi eszközökkel szabályozni. A postagalambászatban nagy szerepe van 
a résztvevık magatartásának, a kialakult szokásoknak, az általánosan kialakult és elfogadott 
gyakorlatnak és a versenyzı személyek magatartásának is. A versenyek sikere számára 
elkerülhetetlen a résztvevık egymás iránti bizalma, melyet az erkölcsi normák követése 
garantál. 
 
 
1.3.  Az erkölcsös magatartás követésének igénye 
 
Megállapítható, hogy az erkölcsös, a közösségi érdekeket és értékeket is respektáló 
postagalambászok hosszabb távon sikeresebbek, mint a környezetükre gyakorolt hatásokat 
semmibe vevık. Másoldalról a postagalambászat felelıssége nemcsak a versenyzés, a 
gyızelem minden áron való elérése, hanem a közjó valamint a kisebb és nagyobb közösségek 
szolgálata is. A magatartási normák önkéntes és következetes betartása biztosítja, hogy a 
postagalambászat egészének társadalmi megítélése kedvezı legyen. 
 
 
1.4.  A postagalambászok magatartását befolyásoló szempontok 
 
A postagalambászok egyszerre három követelménynek kell, hogy eleget tegyenek. 
Szolgálniuk kell saját versenyzıi érdekeiket, másrészt jogkövetı és jogtisztelı módon kell 
eljárniuk (ide értve a személyiségi jogok tiszteletét is), harmadrészt be kell tartaniuk az 
erkölcsi normákat. A Kódex kifejezi, hogy ez a hármas követelmény egyidejőleg és 
egyetemlegesen érvényes, nem lehet még idılegesen sem valamely szempontot a többi 
rovására érvényesíteni. 
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l.5. Az erkölcsbe, tisztességbe ütközı magatartás akkor is elitélendı, bírálatra és 
orvoslásra érdemes, ha jogszabályok nem tiltják 
 
Elıfordulhat, hogy jogszabályban megengedett magatartás is erkölcstelen, ha az a 
postagalambász közösség, a versenyzık, közéleti szereplık érdekeit oly módon sérti, hogy 
azok képtelenek érdekeik kielégítı érvényesítésére. Erkölcstelen az az írott joggal kifejezetten 
nem ellentétes magatartás is, mely kihasználja a joghézagokat, a jogi ellentmondásokat és 
kiskapukat és ezzel úgy érvényesülnek, hogy a közösségnek vagy sporttársaiknak kárt 
okoznak.  
 
1.6.  Egyesületi élet 
 

- tagfelvétel csak ajánló levéllel, a Magyar Postagalamb Sportszövetség két tagjától, a 
szomszédok írásos galambtartásba beleegyezı nyilatkozatával, a lakóhelyi állattartási 
ismeretek birtokában javasolt 

- a Magyar Postagalamb Sportszövetség minden tagja a belépéskor ismerje meg és 
szándékában legyen betartani az állattartás és állatvédelem, a környezetvédelem és 
állatok szállításának postagalambokra vonatkozó szabályait 

- a Magyar Postagalamb Sportszövetség minden tagja a belépéskor ismerje meg és a 
késıbbiekben tartsa be a Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabályát és 
kiegészítı szabályzatait, az egyesületi életre vonatkozó kötelezettségeket és jogokat 

- segítsünk vezetıinknek, mert ezáltal közösségünket segítjük 
 
 
 
2. Általános rendelkezések 
 
 
2.1.  A Kódex hatálya 
 
A Kódex hatálya a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjaira terjed ki. A gyakorlati 
alkalmazásban a Kódex hatálya érvényesül a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
valamennyi szervezete, mindazon természetes személyekre, akiknek eljárása a tag eljárásának 
minısül. A Kódexet az Etikai Bizottság munkájában érvényesíti. A Magyar Postagalamb 
Sportszövetség tagjai ismerjék meg a Kódexet abból a célból, hogy tevékenységükben az itt 
lefektetett elveket és normákat érvényesítsék. A Kódex megismerése egyben kifejezi azt is, 
hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai alávetik magukat a Kódex elıírásainak. 
 
 
2.2.  A Kódex értelmezése 
 
A Kódex a közérhetıség érdekében gyakran használ rokon értelmő kifejezéseket, mint pl. 
tisztességes, erkölcsös, etikus vagy tilos, nem elfogadható, erkölcstelen, tisztességtelen. Ezek 
a kifejezések kizárólag erkölcsi értelemben, magatartási ajánlásként értelmezhetıek, a 
postagalambászok és az Etikai Bizottság értékítéletét segítik. A Kódex tekintetében a 
legfontosabb fogalmakat az 6. sz. témakör tartalmazza. 
A Kódex pontjainak megfogalmazásai nem jelentik az etikátlan magatartások tételes kimerítı 
felsorolását. Céljuk, hogy elısegítsék a konkrét etikai ügyek megítélését, eldöntését, továbbá 
az etikus magatartás érvényesülését. 
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2.3. A Kódex és a jogrend viszonya 
 
A postaglambászok tevékenységük során jogkövetı és jogtisztelı módon kell, hogy 
eljárjanak. Mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabályok nem rendeznek illetve nem 
tiltanak a Kódex erkölcsi normái, a kialakult gyakorlat és szokások alapján kell eljárni. A 
Kódex nincs ellentétben a jogrenddel, követi a közösségi érdekek figyelembevételével 
kialakult szokásokat. Ha postagalambászoknak kétségük merül fel a helyes, tisztességes 
magatartást illetıen, akkor a Kódex az irányadó. A jogkövetı magatartást mint minimális 
erkölcsi követelményt kell tekinteni. 
 
2.4.  Egyenjogúság 
 

- nincs közöttünk helye azoknak akik nem tisztelik az embert, a postagalambászt, a 
sporttársát és a postagalambokat 

- a siker munkánk gyümölcse, az eredménytelenség is az ! 
- tanuljuk meg mások munkáját becsülni, eredményeit elismerni 
- tanulni mindenkitıl lehet és érdemes a sikeres és kevésbé sikeres versenyzıtıl is 
- becsüljük mindenkori eredményeinket és tanuljunk saját és mások hibáiból 
- ne vádaskodjunk, mindig ıszintén, nyíltan, szemtıl-szembe mondjunk véleményt 
- csak az hibázik, aki dolgozik, aki semmit nem csinál az hibátlan, álljunk az élre, 

álljunk be a sorba és mutassuk meg tudásunkat 
- legyenek önálló ötleteink és vállalkozzunk azok megvalósítására 

 
 
3. Az erkölcsös postagalambász 
 
3.1.  A postagalambászat általános erkölcsi követelményei 
 
- a postagalambász köteles lelkiismeretesen és sportszerően eljárni 
- írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit teljesíteni 
- jó szándékú és jóhiszemő versenyzıi magatartást tanúsítani 
- tevékenységét versenyzıtársaival kölcsönös együttmőködés szellemében folytatni 
- postagalambjait, versenyóráit, dúcát, szállítóeszközeit megfelelı állapotban tartani 
- megbízhatóan viselkedni, versenyzıtársai figyelmét kapcsolatukban a versenyzési 
feltételekre felhívni 
-  a versenyzıtársak igényeit kielégíteni 
- a versenyzés során mindig tiszteletben tartani a természeti és társadalmi környezetet 
 
3.2.  A postagalambász magatartás szabályai 
 
A versenyzıtıl elvárható versenyzıi magatartás szabályait versenyszabályok tartalmazzák. 
 
3.3.  A postagalambász a tevékenységek szervezésére csak olyan kötelezettséget 
vállalhat, amelyre felkészült illetve elıre láthatóan tudja és akarja teljesíteni 
(versenyprogram kialakítás, versenyszervezés, versenyellenırzés, versenyeredmény 
számítás, szállítás, díjlista készítés, díjazás...) 
 
- A szerzıdés lényeges feltételeit illetıen készen kell állniuk a szerzıdésszerő teljesítésre, 
különösen az árak, a határidık, a minıség, és a mennyiség vonatkozásában. A 
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szerzıdéskötéskor elvárható gondosság mellett új, nem ismert tényezık hatásaira hivatkozni 
csak akkor indokolt, ha azok a szerzıdéskötéskor még csak valószínősíthetıek sem voltak. 
- Elfogadhatatlan az a szerzıdés, amelyben a vállalkozó nem szerzıdésben foglaltak 
érdekében jár el 
- Megengedhetetlen a megfelelı felkészültség, szakképzettség, engedély és szakértelem 
nélkül vállalt szerzıdés és munkavégzés, a trehányul, kontár módra, szakszerőtlenül, rossz 
minıségben végzett teljesítés még akkor is, ha az ár vagy más szerzıdéses feltétel engedne 
következtetni 
- Nem lehet szerzıdni olyan tevékenységre, amelynek folytatásához szükséges valamennyi 
adminisztratív, engedélyezési és más jogi feltételek nem állnak rendelkezésre és nem lehet 
engedélyektıl eltérı tevékenységre vállalkozni 
- Elfogadhatatlannak minısül minden illegális tevékenység is, beleértve az engedély vagy 
szerzıdés nélküli foglalkoztatást, a zsebbıl való fizetést stb. 
- Nem tisztességes a piac illegális szereplıivel, az engedély nélküli vállalkozókkal és 
munkavállalókkal megállapodásokat kötni és gazdasági kapcsolatokat építeni, továbbá olyan 
árukat és szolgáltatásokat beszerezni, felhasználni vagy továbbadni, amelyek illegális, 
engedély nélküli forgalomból származnak 
- Nem fogadható el, ha a szerzıdések teljesítése során a vállalkozó úgy jut anyagi elınyhöz, 
hogy a természeti környezetet károsítja 
 
3.4.  Elitélendı 
 

- a versenyeredményeit meghamisítandó, a versenyórákkal, győrőkkel és 
gumigyőrőkkel, chippel jogtalan elınyt keresı - szerzı versenyzıt a 
tettenérés, vagy leleplezés pillanatában súlyosan meg kell büntetni, akár örökre ki  
kell zárni ! 
Az ilyen versenyzı galambjait átszoktatva sem lehet késıbb versenyeztetni! 
 

3.5.  Jó minıségő, megbízható, biztonságos termékeket és szolgáltatásokat szabad csak 
kínálni és forgalomba hozni, ezekrıl megfelelı tájékoztatást kell adni és mindezekért a 
forgalmazóknak felelısséget is kell vállalniuk. 
 
- A fogyasztók igényeinek kielégítésére indokolt az eladást megelızı tájékoztatások és az 
eladás utáni téjékoztatások mind szélesebb körét megszervezni 
- A fogyasztókat, ügyfeleket megilletı tájékoztatást jól látható és hozzáférhetı helyen és 
módon kell közreadni és az abban foglaltak szerint kell eljárni 
- Utalni kell arra, hogy a szokásoktól eltérı forgalomba hozatal vagy az árcsökkentés milyen 
összefüggésben van a termék használhatóságával, minıségével vagy a kapcsolódó 
szolgáltatásokkal 
- Biztosítani kell az eladott termékek vagy szolgáltatások jó minıségét, szervizelését, javítási 
lehetıségét, alkatrészek ellátását, ezek módjáról tájékoztatást kell adni illetve ezek hiányát az 
eladáskor a fogyasztó tudomására hozni 
- Lehetıséget kell teremteni a fogyasztói panaszok, észrevételek érvényesülésének, a 
reklamációs ügyintézésnek és gondoskodni kell arról, hogy azokat gyorsan és méltányosan 
kezeljék 
- Tisztességtelen az ügyfelek, fogyasztók kiszolgálását célzó üzletek, helységek, irodák 
meghirdetett fogadási, nyitvatartási rendjétıl eltérni, az ügyintézésre, vásárlásra, 
szolgáltatásra jelentkezı klienseket küldözgetni, olyan belsı szabályokra hivatkozni, melyet 
az ügyfelekkel nem ismertettek és amelyek az ügyfelek érdekeit sértik 



 5 

- Az üzleteket, szolgáltató helységeket rendesen, tisztán kell tartani, bennük az alapvetı 
ügyfél-információkat jól látható módon kell közzétenni 
 
3.6. Az üzleti partnerek, versenytársak jó hírét tiszteletben kell tartani, róluk 
megalapozatlan rossz hírt vagy bizalmatlanságra alapot adó információt híresztelni nem 
szabad, valós tényeket hamis színben vagy összefüggésben feltüntetni nem megengedett 
 
- Tilos más vállalkozó jó hírét hírnevét, hitelképességét, üzleti megbízhatóságát, fizetési 
készségét harmadik fél vagy a nyilvánosság felé indokolatlanul vitatni, sérteni vagy 
veszélyeztetni 
- Más vállalkozók tudatos lejáratása nem megengedett. Ebbe bele kell érteni más 
vállalkozások, azok vezetıinek vagy képviselıinek, tevékenységüknek, termékeiknek és 
szolgáltatásaiknak befeketítését vagy annak sugalmazását 
 
3.7. Versenyzıtársakkal való kapcsolat 
 
- A postagalambászoknak egymás között korrekt kapcsolatot kell tartani. Ezen belül 
tiszteletben kell tartani és megértéssel kell fogadni mások versenyzıi érdekeit és törekvéseit, 
törekedni kell minél több nagy létszámú közös verseny szervezésére 
- Nem tisztességes a becsületes versenyzést rossz hírek keltésével, jogtalan elınyök 
szerzésével és kiaknázásával rontani, a versenybıl másokat ok – indok nélkül kizárni, 
másokkal alapos indok nélkül együtt nem versenyezni 
- A versenyzı eredményeinek elismerése erısíti az egész postagalambászat tekintélyét 
 
3.8. A postagalambászokkal szemben nem lehet tisztességtelenül egyoldalú helyzetet 
teremteni 
 
Versenyszervezések, versenyprogramok kialakítása, szállítás, versenyértékelés, 
versenykörzetek kialakítása. 
 
3.9. A postagalambászokra és a postagalamb versenyekre különösen veszélyesek és nem 
megengedettek az engedély nélküli versenyszervezések, ezekért felelısséget a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség nem vállal. 
 
3.10. Rendkívüli esemény, baleset, kár vagy hasonló helyzetben elvárható a kölcsönös 
segítségnyújtás 
 
3.11. A környezet élı szereplıire, így a növényekre és az állatokra vigyázni kell 
 
3.12. A postagalambsportban küzdeni kell a doppingszerek használata ellen. A dopping 
a galambok kárára meghamisítja a versenyek eredményeit. Ez káros a sportágunkra és 
tagjaink sportélményére nézve. A dopping ellen szigorúan fel kell lépni! 
 
 
3.13. A helyi közösségek, iskolák, sport, kulturális, mővészeti és más közjót szolgáló 
törekvések támogatása minden postagalambász közösségtıl elvárható 
 
 
3.14.  A fizikailag vagy szellemileg hátrányos helyzető postagalambászok támogatása 
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4. A postagalambászattal összefüggı egyéb kapcsolatok 
 
4.1. A közhatalmi szolgálatot ellátó vagy arra hatást gyakorló személyek korrumpálása 
nem megengedett 
 
4.2.  A hatóságok nevében eljáró személyeket tisztelettel fogadják és kezeljék 
 
4.3.  A postagalambászat közszereplése, sajtó és más nyilvánosság elıtti megjelenése 
- A nyilvánosság elıtti megjelenés, a közvélemény korrekt tájékoztatása a postagalambászat 
mindazon ügyeiben, melyek szélesebb közvéleményt érintenek elvárható 
- A nyilvánosság tájékoztatása keretén belül a postagalambászat állapotát, lehetıségeit, 
esélyeit korrektül kell bemutatni 
 
5. Hatálybalépés, eljárási és alkalmazási szabályok 
 
5.1.  Hatályba lépés 
 
Jelen Etikai Kódex a Magyar Postagalamb Sportszövetség küldöttgyőlése által elfogadott és 
az egyesületek, tagszövetségek számára ajánlott szabályzat 
 
5.2. Eljárási szabályok 
 
A Kódex 7. számú pontja az Etikai Bizottság eljárási szabályzata Alapelvei c. dokumentum. 
Ebben rendezésre kerülnek az etikai eljárások jogi keretei, az eljárások menete, a hatásköri és 
illetékességi viszonyok, a lehetséges etikai döntések és szankciók típusai, azok érvényesülése, 
a jogorvoslatok és más eljárási kérdések. Az eljárási szabályzat alapelveit az egyesületek és 
tagszövetségek egységesen használják, a végrehajtás részkérdéseit és technikáját önállóan 
határozzák meg. 
 
 
6. Az Etikai Kódexben használt kifejezések értelmezése és magyarázata 
 

• Erkölcs:   a társadalmi egyesülést, az egyének, csoportok magatartását szabályozó 
normák, komplexuma, valamint az emberek normakövetı, vagy azt sértı viselkedése, 
illetve ezekrıl alkotott véleménye. Az erkölcs szóval azonos értelemben szokták 
használnia morál és az etika szót is. Ez utóbbi másik értelmezése a filozófia egyik 
ágát, az erkölcstant is jelenti. 

• Jóhiszemőség: jogszerő, szokásos és károkozást elkerülı cselekedetet feltételezı  
magatartás. 

• Kontárság: szakértelem, szakképzettség és engedély nélkül végzett  tevékenység. 
• Korrupció: a közhatalom, a személyes hatalom vagy az arra gyakorolt befolyás 

ellenérték vagy ellenszolgáltatás, illetve más jogtalan elıny fejében történı 
megszerzése vagy eladása. 

• Megvesztegetés:  jogtalan ellenértéket teremtı részesedés vagy díjazás felajánlása 
vagy elfogadása. 

• Vállalkozás: olyan üzleti tevékenység, amelyik felismeri és kihasználja a piaci 
lehetıségeket, megszerzi és megszervezi a tevékenységhez szükséges forrásokat, 
jellegzetesen kezdeményezı, innovatív szerepet tölthet be és mindezt saját nevében és 
kockázatára végzi. 
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7. Etikai bizottságok eljárási szabályzatának Alapelvei  
 
7.1. Az etikai bizottság hatásköre és illetékessége 
 
7.1.1. Az Etikai Bizottság  hatáskörébe tartoznak a Kódexben foglalt etikai szabályok 
megsértése miatt, e szabályok betartásával értelmezésével alkalmazásával összefüggésben a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség tagja ellen kezdeményezett, illetve két vagy több tag 
között, vagy a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagját érintı vitás ügyben az etikai eljárás 
lefolytatása. 
Az Etikai Bizottság nem dönt vagyoni követelés tárgyában. A felek együttes kérelmére állást 
foglal olyan – vagyoni követeléssel összefüggı – jog, kötelezettség, vagy tény 
megállapításáról, melyben a felek az Etikai Bizottság döntését kérik. 
 
7.1.2. Ha az etikai ügy érdemi részére vonatkozóan bírósági, vagy más hatósági eljárás van 
folyamatban az Etikai Bizottság az eljárást megszüntetheti, vagy a folyamatban levı eljárás 
jogerıs befejezéséig felfüggesztheti.  
 
7.2. Az Etikai Bizottság eljárásának kezdeményezése 
 
7.2.1. Az Etikai Bizottság az eljárást kérelemre, vagy hivatalból indíthatja meg. 
 
7.2.2. Az eljárás kezdeményezése az Etikai Bizottság, vagy elnökének címzett, beérkezett 
írásbeli kérelemmel történik 
A kérelemnek minden olyan tényt és adatot tartalmaznia kell, ami az ügy megítélése 
(eldöntése) szempontjából jelentıs, de legalább, 

a) az eljárást kezdeményezı és a bepanaszolt nevét, egyesületét, lakóhelyét, székhelyét, 
b) az etikai ügy elbírálásához szükséges lényeges információkat, valamint, 
c) az üggyel összefüggı bizonyítékokat . 

 
7.2.3. Amennyiben a kérelem nem felel meg a 7.2.2. pontban foglaltaknak, azt az Etikai 
Bizottság az eljárást kezdeményezınek a hiányok megjelölésével pótlás végett visszaküldi. 
Az eljárás megindulásának az minısül amikor a hiánytalan kérelem az Etikai Bizottsághoz 
beérkezik. 
 
7.2.4. Amennyiben a kérelemben megjelölt etikátlan cselekmény, magatartás, tevékenység 
megtörténte óta egy év eltelt, az Etikai Bizottság az eljárás lefolytatását, illetve szankció 
alkalmazását mellızheti.     
 
7.2.5.A kérelem beérkezését követıen az Etikai Bizottság megvizsgálja, hogy az ügy a 
hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. Hatáskörének vagy illetékességének hiánya  
esetén – a kérelmet visszaküldi. 
 
7.2.6. Az Etikai Bizottság a kérelmet a bepanaszoltnak haladéktalanul megküldi, egyidejőleg 
felkéri, hogy az üggyel kapcsolatos álláspontját válasziratában adja elı, illetve tájékoztatja 
arról, hogy a válaszirat hiánya az ügy kivizsgálását nem gátolja. 
 
 
 
7.3. A vizsgálóbiztos  
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7.3.1. Az Etikai Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt tag a kérelem beérkezését követıen a 
bizottság tagjai közül vizsgálóbiztost jelöl ki, akinek feladata az ügy pontos felderítése, a 
felek meghallgatása, a döntéshez szükséges adatok beszerzése. 
 
7.3.2. A vizsgálóbiztost, szükség esetén vizsgálóbiztosokat az etikai ügy tárgyától függıen 
lehetıleg szakmai és helyi ismeretekkel rendelkezı bizottsági tagok közül kell kijelölni. 
A vizsgálóbiztos javasolhatja az elnöknek, hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai 
közül szakértıt kérjen fel. 
7.3.3. A vizsgálóbiztos eljárása során az ellenérdekő felek között egyezséget kísérel meg 
létrehozni, amit a jelentésével együtt tájékoztatás céljából az Etikai Bizottság elé terjeszt. 
 
7.3.4. A vizsgálóbiztos a felek szükség szerinti meghallgatása, az etikai ügyre vonatkozó 
tényállás tisztázása és a bizonyítékok beszerzése után jelentést készít, melyben összefoglalja 
az etikai ügy  lényegét és javaslatot tesz az Etikai Bizottság által meghozandó határozatra. 
 
 
7.4. Az Etikai Bizottság tárgyalásának elıkészítése 
 
7.4.1. A tárgyalás elıkészítése az elnök feladata. Ennek során a vizsgálóbiztos jelentése 
alapján szükség szerint intézkedik annak kiegészítése, a még hiányzó adatok, bizonyítékok 
pótlása iránt, továbbá minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Etikai 
Bizottság az ügy egyszeri megtárgyalása után határozatot hozhasson. 
 
7.4.2. Amennyiben az elnök az ügyet tárgyalásra alkalmasnak ítéli, összehívja az Etikai 
Bizottság ülését. 
 
7.4.3. Az elnök a tárgyalásra a bizottság tagjait a vizsgálati jelentés megküldésével hívja meg. 
A feleket és egyéb érdekelteket – ha ezt elızetesen kérik, vagy az ügy eldöntéséhez  
szükséges – azzal a figyelmeztetéssel hívja meg, hogy távollétük a tárgyalás megtartásának és 
a határozat meghozatalának nem akadálya, távollétükben a bizottság a rendelkezésre álló 
tények és adatok birtokában dönt. 
 
 
7.5. Az Etikai Bizottság tárgyalása    
 
7.5.1. Az Etikai Bizottság az etikai ügyet tárgyalás keretében bírálja el, melynek 
eredményeként határozatot hoz. 
 
7.5.2. Az elnök kivételes esetben – ha az etikai ügy egyszerő és a felek nem ellenzik – a 
vizsgálóbiztos javaslatára, a felek által megkötött egyezséget tárgyalás mellızésével 
jóváhagyatja, melyrıl az Etikai Bizottságot a legközelebbi ülésen tájékoztatja.  
 
7.5.3. A tárgyalás nyilvános, azon a felek és más érdekeltek jelen lehetnek. Az elnök a felek 
bármelyikének kérelmére zárt tárgyalást rendelhet el. 
A képviseletre a polgári rendtartásról szóló 1953. évi III. törvény  66. – 67. §-al megfelelıen 
irányadók. 
 
7.5.4. Az Etikai Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 
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7.5.5. A tárgyalást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy az általuk 
megbízott tag vezeti. 
 
 
7.5.6. A tárgyalás megnyitása után a vizsgálóbiztos ismerteti az etikai ügy lényegét és a 
rendelkezésre álló dokumentumokat. Az Etikai Bizottság  a vitában érdekelt bármelyik fél 
kérelmére és költségére szakértıt vagy tanút hallgathat meg, illetve szakértı közremőködését, 
tanú meghallgatását maga is kezdeményezheti. 
 
7.5.7. A felek, illetve képviselıik és az egyéb érdekeltek a tárgyaláson az üggyel kapcsolatos 
álláspontjukat elıadhatják, egymáshoz és a jelenlévı vizsgálóbiztoshoz, szakértıhöz, tanúhoz 
kérdést intézhetnek. 
 
7.5.8. Az etikai ügyet lehetıség szerint egy tárgyaláson, az eljárás 7.2.4. pont szerinti 
megindulástól számított 30 napon belül be kell fejezni. 
 
7.5.9. A tárgyalásról jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek  tartalmaznia kell a tárgyalás 
helyét és idejét, a résztvevık nevét és az elhangzott nyilatkozatokat. A jegyzıkönyvet a 
tárgyalás elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írják alá. 
 
 
7.6. Összeférhetetlenség   
 
7.6.1. Az etikai ügyben az Etikai Bizottság tagjaként, a bizottság által felkért szakértıként 
nem járhat el, akinek az ügyhöz személyi  vagy vagyoni érdekeltsége főzıdik, illetve egyéb 
ok miatt elfogult, kivéve, ha a feleket errıl tájékoztatta és ennek ismeretében személye ellen 
egyik fél sem tiltakozott. 
 
7.6.2. Összeférhetetlenség áll fenn és az eljárásból ki vannak zárva a 7.6.1. pontban 
felsoroltak különösen akkor, ha az eljárásban félként érdekeltek bármelyikével hozzátartozói 
(Ptk. 685.§. b) pont), vagy munkaviszonyban, illetve bármilyen szerzıdéses jogviszonyban 
állnak. 
 
7.6.3. Az Etikai Bizottság tagja és a felkért szakértı a személyét érintı összeférhetetlenség 
fennállását köteles haladéktalanul az Etikai Bizottság elnökének tudomására hozni. 
Az elnök személyét érintı összeférhetetlenségi ok fennállásáról a bizottság tagjait értesíti. 
 
 
7.7. Az Etikai Bizottság határozata  
 
7.7.1. Az Etikai Bizottság  az eljárás során megállapított tényállás alapján indokolással ellátott 
határozatot hoz. A határozat meghozatala a jelenlévı bizottsági tagok nyílt szavazatával és 
egyszerő szavazattöbbséggel történik. 
Szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt.  
 
7.7.2. Az Etikai Bizottság írásba foglalt határozatát a feleknek és egyéb érdekelteknek 
lehetıleg a határozat meghozatalát követı nyolc napon belül kézbesíti. 
 
7.7.3. Az Etikai Bizottság a Kódexben foglalt etikai szabályok megsértése esetén; 

a) határozatban figyelmeztet, 
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b) súlyosabb vagy ismétlıdı esetben a figyelmeztetést nyilvánosságra hozza, 
c) kezdeményezheti bizonyos postagalambász szolgáltatások, versenyeken való részvétel 

átmeneti, vagy végleges eltiltását, 
d) kezdeményezheti a Magyar Postagalamb Sportszövetségnél a szükséges intézkedés 

megtételét, 
e) súlyosabb vagy ismétlıdı esetben kezdeményezheti a postagalambász tagság, a 

versenyzés alóli felfüggesztéshez szükséges intézkedés meghozatalát, 
f) a postagalambászok széles körét érintı vagy jelentıs nagyságú hátrány okozása esetén 

pert indíthat a postagalambászok polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt. 
7.7.4. A határozat nyilvánosságra hozatala a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
kiadványában, az országos újságban, a honlapon történt, az etikai ügy lényegének, a 
meghozott határozatának és az elmarasztalt tag megnevezésének közlésével. 
Az eljárás kezdeményezıjét a nyilvánosságra hozatal során csak akkor lehet megnevezni, ha 
ehhez elızetesen hozzájárult. 
 
7.7.5. A Magyar Postagalamb Sportszövetség tagja kérheti a bíróságtól az Etikai Bizottság 
által hozott  olyan határozat felülvizsgálatát, amely a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Alapszabályába, más jogszabályba, a Versenyszabályzatába, vagy a Kódexbe ütközik. 
Perindítás elıtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést a jogsértı határozatról történt 
tudomásszerzéstıl számított harminc napon, de legkésıbb a határozat meghozatalától 
számított hat hónapon belül az Ellenırzı Bizottságnak bejelenteni. 
 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség saját eljárási szabályzatában e szabályzat keretei 
között további részletes szabályokat állapíthat meg, így különösen az eljárás 
kezdeményezésére, az etikai ügy kivizsgálására, a tárgyalásra, a határozat meghozatalára, a 
hatáskörre és az ügyintézı szervezetnek az Etikai Bizottsághoz beosztott dolgozójának 
feladataira vonatkozóan. 
 
 
Az etikai kódexet elfogadta, és hatályba léptette 2007. március hó 24-én a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség Küldöttgyőlése. 


