
MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG 
NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 

 
1. A Magyar Postagalamb Sportszövetségben átigazolási lehetőség a szövetségi alapszabály 6. szakasz 5. 

és 6. pontja alapján lehetséges. 
 

2. Tagegyesületi tagokról, tagegyesületekről és tagszövetségekről/versenykerületekről a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség nyilvántartást vezet. 

a.) Minden nyilvántartásba kerülő tagegyesületi tag, tagegyesület és tagszövetség / versenykerület 
nyilvántartási számot kap. 

b.) Az átigazolásra irányuló kérelmet 2 példányban kell előterjeszteni az illetékes szervezethez 
(Egyesület, Tagszövetség/Versenykerület) az átigazolási határidőn belül október 15. – november 
15. között. 

 
3. Tagegyesületre vonatkozó átigazolási szabályok: 

a.) A tagegyesület átigazolása az átigazolási eljárás keretében a tagegyesület és az átvevő 
tagszövetség/ versenykerület együttes írásos kérelmére történik. 

b.) Az átigazolási kérelem október 15-től november 15-ig a következő versenyévre nyújtható be. 
c.) Az átigazolási kérelemhez mellékelni kell az elbocsátó tagszövetség/versenykerület  

nyilatkozatát. Beleegyező nyilatkozat hiányában olyan részletes szakmailag és gazdaságilag 
alátámasztott kérelmet, mely az átigazolást indokolja. 

d.) Az átigazolási kérelemről az elnökség határoz. 
e.) Az elnökség megfelelő szakmai indoklással határozhat a tagegyesületek 

tagszövetséghez/versenykerületekhez  tartozásának megváltoztatásáról vagy elutasításáról. 
f.) Egy egyesület csak egy tagszövetség/versenykerület tagja lehet. 
g.) A tagszövetség tagja olyan megyén belüli sportszövetségi tagegyesület lehet, amely megfelel az 

átigazolási szabályzat 1/a valamint a 2/a pontokban részletezett feltételeknek. 
 

4. Tagegyesületi tag új egyesületbe történő átigazolása a 2 egyesület egyeztetése alapján történik. Az 
átigazolt tagegyesület, vagy átigazolt tagok, dúcok 2 évig csak az új tagszövetségben/verenykerületben 
versenyezhetnek 

 
5. Nem lehet átigazolni (többes tagság) azt a tagot, akivel szemben hatályos fegyelmi eljárás folyik, illetve 

fegyelmi határozat meghatározott ideig a versenyzés alól eltiltja. 
 

6. Nem lehet átigazolni azt a tagot vagy tagegyesületet, akinek az átadó tagegyesületével szemben anyagi 
kötelezettsége, illetve tartozása van. 

 
7. Az a tag, tagegyesület, vagy tagszövetség/versenykerület  mely az átigazolási szabályzat paragrafusait 

megszegi a törvényes rend helyreállításáig a Sportszövetség hivatalos versenyein, rendezvényein és 
versenyeinek értékeléseiben, megjelenéseiben (Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa, Nemzeti Kiállítás, 
Évkönyv) nem vehet részt. 

 
8. Jelen szabályzatot módosításaival együtt az elnökség 2014. április 8-án fogadta el és rendelte el 

alkalmazását. 


