MEGÁLLAPODÁS
amely, létrejött egyrészről a Magyar Postagalamb Sportszövetség (továbbiakban Sportszövetség), más részről a
………………………………………………………………………….. nevű versenyszervező között a Sportszövetség
Alapszabályának XXIII. szakasz 5. pontjában foglaltak alapján.
A megállapodás célja, az országos sportági szövetség Alapszabály szerinti működésének biztosítása.
A megállapodás keretében:
A Sportszövetség – figyelemmel a hatályos Sportszövetségi Alapszabályra – annak II. szakaszában felsorolt, a
sportszövetség kizárólagos hatáskörébe tartozó versenyszervezési feladatainak egy részét átadja fent nevezett
versenyszervező részére.
A versenyszervező kijelenti, hogy mindenben megfelel a sportszövetségi Alapszabály XXIII. szakasz 7. pontjában
foglalt feltételeknek. A megállapodást az említett
 a XXIII. szakasz 7/c. pontja alapján társult tagok felhatalmazott képviseletében eljárva
köti.
A Sportszövetség vállalja, hogy
1.

A versenyszervező határidőre teljesített versenyengedély kérelme és befizetése alapján a határidőben biztosítja a
versenyengedélyek kiadását, intézkedik a kiadott engedélyek informatikai nyilvántartásáról.

2.

A jelen megállapodásban a Sportszövetség vállalja a hazai és a külföldi feleresztési helyekről történő versenyek
rendezésének, a nemzetközi engedélyeztetésére vonatkozó eljárás lebonyolítását, ezek alapján a feleresztési
helyek listáinak közzétételét.

3.

A Sportszövetség versenykiírásában a versenyszervező számára biztosítja a hivatalos versenyek elismerésének, a
Nemzeti Bajnokságban való részvételnek, nyílt és pénzdíjas verseny szervezésének, valamint a kiállítási
eseményeken való részvétel, illetve a hivatalos versenyek eredményeinek az évkönyvben való megjelenés
lehetőségét.

4.

A sportszövetség a versenyek tisztaságának, a sportszerűség követelményeinek biztosítása érdekében működteti
nyilvántartási és ellenőrző rendszerét, a területi szintű ellenőrzési követelmények végrehatásához a
versenyszervező előzetes igénye szerint biztosítja az ellenőrzéséhez szükséges kellékeket (gumi versenygyűrűk,
ellenőrző matrica stb.).

5.

A sportszövetség a versenyszervező adatszolgáltatása alapján vállalja a központi eredményszámoló program
rendeltetésszerű működtetést, biztosítja annak a versenyszervező által történő alkalmazását, a
versenyeredmények hitelesítését, amennyiben az mindenben megfelel a hatályos Versenyszabályzat
előírásainak.

6.

A Sportszövetség a versenyszervező részére biztosítja a hivatalos versenyekkel kapcsolatos információk
közlésének a Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalos lapjában a „Postagalambsport” c. szaklapban
történő megjelentetés, az internetes híradás (a www.postagalamb.hu) lehetőségét.

7.

A Sportszövetség – a fentieken túlmenő – Alapszabályban rögzített jogait a Versenyszervező felé változatlanul
fenntartja, az átengedett jogok végrehajtását felügyeli.

A versenyszervező vállalja, hogy:
1.

A tevékenységével kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget
tesz, egyben tudomásul veszi, veszi azt a felelősséget, hogy a számára előírt kötelezettségek határidőre és az
előírt adattartalommal történő teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazható sportszövetségi szankciók által
(pl.: a határidők betartása, nevezés el nem fogadása, versenyből való kizárás, eredmény el nem ismerése) az
általa szervezett versenyeken résztvevő tagjainak okoz hátrányt.

2.

Kötelezettségeinek teljesítése érdekében fokozottan megköveteli és felügyeli a tagjai és a vele képviseleti
megállapodást kötött társaságok tagjai feladatainak pontos teljesítését, szükség esetén a szabályzatok által
meghatározott szankciókat – a pontosan teljesítők érdekében – már saját hatáskörében alkalmazza.

3.

Tagjai és a vele képviseleti megállapodást kötött társaságok tagjai számára biztosítja a Magyar Postagalamb
Sportszövetség elnöksége által kialakított zóna-, régiós és emlékversenyeken való részvételt, elkészíti a
nevezéseket. Megszervezi és lebonyolítja a sportszövetségi versenyprogramban központilag, országos
szervezéssel meghirdetett versenyeket, azok eredményeit határidőre a Sportszövetség rendelkezésre bocsátja.

4.

A központilag szervezett versenyek mellett tagságának igényei szerint bajnokságokat szervezhet, egyéb
versenyeket írhat ki, nyílt versenyeket hirdethet, a törvényes keretek között saját felelősségére pénzdíjas
versenyeket rendezhet.
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5.

A versenyszervező tudomásul veszi, hogy hivatalos versenyprogramját, a versenyek időpontjának, típusának
jelölésével annak meghirdetése előtt köteles engedélyeztetni az országos sportági szövetséggel. A
Sportszövetség eljárása során valamely verseny megrendezésének engedélyezését megtagadhatja, annak
érdekében, hogy más versenyszervező érdekei ne sérüljenek.

6.

A versenyszervező a versenyprogram végrehajtása során betartja és betartatja az „Országos Versenyszabályzat”
előírásait, továbbá figyelembe veszi a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Állategészségügyi hatóságok élő
állatok szállítására vonatkozó szabályait, egyben tudomásul veszi, hogy az állatvédelmi törvény előírásainak
elmulasztásából eredő felelősség és jogkövetkezmény kizárólag őt terheli.

7.

A galambok elveszéséből eredő károkért a Sportszövetséget anyagi felelősség nem terheli. A versenyszervező
tudomásul veszi, hogy az általa szervezett versenyek során bekövetkezett vis major, ill. a szállítás során
bekövetkezett káresemények esetén a sportági szövetség felelősséggel nem tartozik.

8.

A versenyszervező vállalja, hogy mindenben segíti az Országos Versenybizottság feladatellátását, a pontos,
határidőre történő eredményszámítást, listakészítést.

9.

A versenyszervező tudomásul veszi, hogy az általa szervezett bármely verseny csak abban az esetben minősül
hivatalos versenynek, ha az mindenben megfelel a Magyar Postagalamb Sportszövetség hatályos
Versenyszabályzatában foglalt előírásoknak, valamint a nemzeti versenykiírásban és mellékletében is közzétett
kritériumoknak, kivéve a következőket: 2019. évben Versenyszervező által nyílt versenyként kiírt és
megrendezett versenyek tekintetében a Versenyszabályzat 8 § /a. pont 2. bekezdésben rögzítetteket nem kell
alkalmazni, de hivatalos lista csak a szabályzatokban és a Sportszövetség által megjelentett kiírásokban
foglaltaknak megfelelő résztvevők eredményeiből készíthető. (A szállítmányban hivatalos és nem hivatalos
versenyre benevezett és gyűrűzött galamb lehet, az adott versenyre nem nevezett galamb viszont nem.) Különös
tekintettel a hivatalos versenyen résztvevő tagok nyilvántartására, a határidők betartására. (nevezések leadása,
feltöltése, versenyengedélyek váltása, befizetése, versenyadatok feltöltése a galambom.hu-ra, ellenőrizhetőség
lehetővé tétele a versenyszezon minden fázisában, az előírt saját ellenőrzések betartása, dokumentálása, a
szállító járművek gps adataihoz való hozzáférés folyamatos biztosítása a Sportszövetség VB. számára)

10. A versenyszervező biztosítja tagjai és a vele képviseleti megállapodást kötött társaságok tagjai számára az
országos kiállításokon történő részvétel lehetőségét. Ennek érdekében megszervezi területi válogató kiállítását,
biztosítja a kiállítási feltételek teljesítésének – a központi előírások szerinti formában és tartalommal történő –
igazolását és a kiállításokra történő benevezéseket.
11. Az előírások szerint adatokat szolgáltat, valamint saját tagjai és a vele képviseleti megállapodást kötött
társaságok tagjai vonatkozásában felügyeletet gyakorol a Sportszövetség által meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése felett. Az egyesületi adatszolgáltatásokat összesítve, szabályos jelentőlapon és a
szükséges részletező mellékletekkel ellátva, pontosan kitöltve versenyszervezői szinten teljesíti.
12. A Sportszövetség által meghatározott – és beszedett tagi befizetéseket saját banki számláján gyűjti, és összesítve
– a szabályos részletező adatszolgáltatás egyidejű postázása mellett – az előírt határidőre egy összegben átutalja
a Sportszövetség bankszámlájára. Versenyszervező az általa kiírt hivatalos versenyeken résztvevő (részt venni
szándékozó) tagokról vezet tagnyilvántartást, akik versenyszervezőn keresztül tagjai a Sportszövetségnek. Saját
gazdálkodását a mindenkori pénzügyi szabályok figyelembe vételével önállóan szabályozza és kizárólagos
felelőssége mellett szervezi.
13. Jelen „Megállapodás” a 2019. versenyévre szól.
Felmondását – részletes indoklás mellett – mindkét fél írásban kezdeményezheti.
14. A megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a döntés elsődlegesen a
Sportszövetség Elnökségének hatáskörébe tartozik. A döntéssel kapcsolatos jogorvoslat elbírálása a
Sportszövetség Küldöttközgyűlése hatáskörébe tartozik.
A megállapodásban nem érintett egyéb kérdésekben a Szövetség Alapszabálya, Versenyszabályzata, Fegyelmi
szabályzata és Bíráló Bizottsági Szabályzat az Elnökség két Küldött közgyűlés között hozott határozatának
előírásait kell alkalmazni.
Budapest, 2019. ……………………. hó

napján

…………………………………
Magyar Postagalamb Sportszövetség

…………………………………
Versenyszervező képviselője
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