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l. Aftal6nos rendelkez6sek

1. A Magyar Postagalamb Sportszdvets6g (a tovdbbiakban: Sportszdvets6g) tagjai a F5vdrosi
B[ros6g 6ltal 1989. november 7 . napj5n a 000051S-os sorszdm alatt nyilvSntartdsba vett, 6s a 77 .

Pk. 60.499/89 ugysz6mmal ell6tott szervezetuk Alapszab6lydt 20{€,ekt6ber4} 2020. febru6r 15-
6n az alSbbiak szerint modositj6k egys6ges szerkezetbe foglaltan.

2. A Sportszdvets6g a sportr6l szolo 2004. 6vi l. torv6nyben (a tovdbbiakban: Sporttorv6ny)
meghat6rozott, a postagalamb sportdg feladatainak ell5t6sdra, a postagalamb sportversenyek
szervez6s6re, tagjai erdekv6delm6re 6s a r6szUkre val6 szolgdltat5sokra, valamint a nemzetk6zi
kapcsolatok lebonyolit6s6ra l6trehozott, 6nkorm6nyzallal rendelkez6, a Sportt6rv6ny; az
egyesUl6si jogrol valamint a civil szervezetek mrlikdd6s6rSl 6s tdmogat6sSr6l sz6lo 2011. evi
CLXXV. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Civil tv.) 6s a Polgdri tdrvenykonyvr6l szol6 2013. evi V. torv6ny
(a tov6bbiakban: PTK) alapjdn on6ll6 jogi szem6lyk6nt mfik6d6 orsz6gos sportdgi sz6vets6g. A
Sportszdvets6gre a Sportorv6ny, a Civil tv. es a PTK. egyesUletekre vonatkozo szabAlyait kell
megfelel6en alkalmazni.

3. A Sportszdvets6g Magyarorsz6g terUlet6n t6rsadalmi szervezetk6nt sportszdvets6gi feladatokat
l6t el, azaz szeNezi, irdnyitja 6s ellen6"zi a postagalambsporttal kapcsolatos tev6kenys6get,
nemzetk6zi szinten k6pviseli az eredm6nyeket, elv6gzi a Sporttorv6nyben 6s egy6b
jogszabdlyokban meghat6rozott dllami sportfeladatok elldtiisdt, kozremUkOdik a szervezett hazai
postagalambsport fenntart6sdban 6s fejlesztes6ben, meghatfirozza a postagalamb teny6szt6s 6s
versenyz6s szakszerU fejleszt6si c6lkittjz6seit. A Sportszdvets6g keret6ben sporttev6kenys6get
folytat6 versenyz<l-versenyszervezS szAmdra a Sportsz6vets6g biztositja a sport6g jellege szerinti
biztonsdgos sporttev6kenys6g folytatdsdhoz szuks6ges sportszab6lyoz6si keretfelt6teleket.

4. A Sportszovets6g - mint orsz6gos sport6gi szdvets6g
neve: Magyar Postagalamb Sportszovets6g;
sz6khelye: 1076 Budapest, Verseny u. 14.
k6pvisel6je: a mindenkori elnok;
pecs6tje: k6r alakf b6lyegz5, kdz6pen szArnyAt kiterjeszt6 postagalamb, a sz6l6n koralakban
,, Magyar Postagalam b Sportszdvets6g" fel i rattal ;

mfi k6desi terUlete: Magyarorszdg terulete;
hivatalos nyelve: a magyar nyelv;
hivatalos lapja: a Postagalambsport.
A Sportszdvets6g jogosult elnevez6s6ben a magyar megjel6l6s, tov6bbS Magyarorszdg clmer6nek
,6s zflszlajAn a k h aszn 5 lat1r a.

5. A Sportszdvets6g 6n5ll6 jogi szem6lyk6nt, mint az FCI (F6d6ration Colombophile lnternationale

- Nemzetkozi Galambdsz Sz6vetseg) tagja fejti ki tev6kenys6g6t. A Sportszdvets6g tevekenys6ge
6s mfik6d6se megfelel a Sporttdrv6ny 28. $-6ban (sport5gi sz6vets6gek) foglalt valamennyi
kovetelm6nynek.

6. A Sportszdvets6g a Sportt6rv6ny alapjdn, az orszdg terUlet6n kizdr6lagosan jogosult
megdllapitani a sport6g alapvet6 mtik6d6si normdit, kialakitani 6s ennek alapjdn szervezni a
versenyrendszert, valamint k6pviselni a magyar postagalambsportot nemzetkdzi szinten, mint
sportdgi sz6vets6g. A sportszovets6gi tags6g 6nk6ntes.

7. A Sportsz6vets6g felett az Ugyeszseg ldtja el a tdrv6nyess6gi ellen6rz6st a Sporttdrv6ny 27. $-a
alapjdn.

8. A Sportsz6vets6g versenysport (tov6bbiakban. hivatalos versenyek) 6s tdmegsport
keresztti! szervezteti, illetve(tovribbiakban: hobbi versenyek) jelleggel a versenyszervez6k<in

maga szervezi versenyeit.
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Versenysportnak minosUl a Sportszovets6ggel meg6llapod6st k6t6tt VersenykerU{etek jogi
szem6lyis6gff versenyszervez5 szervezet es a Maraton Klubok 6ltal a Sportsz6vets6g
enged6lye alapjdn, a szabdlyok marad6ktalan megvalosltdsdvalfolytatott versenytev6kenys6g.
Tomegsport versenyt bdrmely mds szervezeti egys6g (a Sportszdvets6g tagja), vagy
magiinszem6ly, vagy magdnszem6lyek csoportjai rendezhetnek, az ilyen verseny szab1lyai az
abban r6sztvev6k szdnd6ka szerint kdtetlenUl Sllapithatok meg.

9. A Sportsz6vets6g kiz1rolag a postagalamb versenyz6ssel, ki6llit6sokkal 6s teny6szt6ssel
6sszefUgg6 sportvonatkozds0 feladatokkal foglalkozik, ezbrt nem ismeri el a postagalambsport
gyakorldsa kdvetkezm6nyek6nt bekdvetkez6 esetleges vagyoni hdtrdnyok kdrt6rlt6si ig6nykent
t6rt6n6 megfogalmazAsAt, vagy ilyen esem6ny kereskedelmi tev6kenys6ggel osszefi.tgg6sbe
hozAsAt. A versenyek r6sztvevoi az emberi t6ved6sekb6l vagy a k6rUlm6nyek elhdrlthatatlan
egybees6s6b6l szdrmaz6 hib6k (vis maior) 6s k6resem6nyek kock6zat6t a versenyen, kidlllt6son
tort6n6 elindulSsukkal hallgat6lagosan elfogadj6k.

ll. A Sportszdvets6g feladatai

'1. A SportszOvets6g a postagalambsportban kiz6rolagosan jogosult
a) meg6llapitani a verseny-, a j6t6k-, azigazolSsi 6s az 6tigazoldsi (nyilv5ntart6si), valamint a

fegyelmi szab6lyokat;
meghatdrozni ahazai 6s a nemzetk6zi versenynapt6rt;
kialakitani, 6s annak alapjdn szervezni hivatalos versenyrendszer6t;
osszedllitani a nemzetk6zi ki6llit6si 6s rdptet6si versenyekhez a vdlogatott kereteket, 6s

6ltal uk k6pvisel ni M agyarors zAgot a nemzetk6zi sportesem6nyeken ;

megadni vagy megtagadni a nemzetkozi sportsz6vets6gek 6ltal megklvSnt versenyz6si
hozzdj1rullst a s po rto I 6 k kU lfdld 16l tort6 n 6 es kU lfold i versenyz6s 6hez;

k6pviselni Magyarorszlgot a sportdg nemzetkOzi szervezet6ben 6s belf6lddn;
n6pszerrisiteni 6s 6polni a Fair Play szellem6t.

2. A Sportszdvets6g sportszervez6si feladatai
a) meghatSrozza a fejleszt6si c6lokat 6s gondoskodik megvalosit6sukrol;
b) gondoskodik a versenyveze+ek versenyszervez6k 6s ki5llit6si blr6lok k6pz6s6r6l,

tov5bbk6pz6s6r5l, fog la lkoztatdsdrol 6s m i n6sit6s616l;
c) a kozponti nyilv6ntartds vezet6se, jogi szem6lyis6gfi tagok, 6s azok term6szetes

szem6ty tagjainak nyilvdntartdsSrol az adatv6delmi t6rv6nynek megfelel6en,
igazollsAr ol, 6tigazol6s 6 16 l, ve rs e n ye n g e d 6 I y U k m e g a d 5 s 6 ro I ;

d) szab6lyaival sportfegyelmi jogkdrl gyakorol a sportmozgalomban hat6 k6ros jelens6gek -
els6sorban a meg nem engedett teljes[tm6nyfokozo szerek, k6szitm6nyek, tiltott
cselekm6nyek 6s m6dszerek alkalmaz6sa - ellen, valamint 6rv6nyeslti a doppingtilalmat;

e) enged6lyezi jogi szem6lyis6gfi tagjai szlmAra akikkel versenyszewezSi
megillapod6st kdt - a hazai 6s a nemzetkdzi versenynaptSr alapj6n a hazai 6s a
nemzetkozi sportesem6nyek megrendez6s6t, illet6leg az azokon val6 r6szv6telt;

0 jogosult a versenykdzetek (r6gi6k, z6ndk) kijel6l6sere, versenyz6i kordk, kdzoss6gek
besorolSs6ra;

g) ell6tja az alapszab6lyban meghat6rozott egy6b feladatokat, 6s int6zi a Sportsz6vets6g
olyan vit6s Ugyeit, amelyek nem tartoznak mds szervek hatdsk6r6be;

h) t6mogat6si szerz6d6seket kot a sport6g c6ljainak el6r6se 6rdek6ben;
i) k6pviseli a sportdg 6rdekeit az Allami szervek 6s a helyi dnkormdnyzatok, a MOB, a

Nemzeti Sportszdvets6g, a Nemzeti Szabadid5sport Szdvets6g, a Fogyat6kosok Nemzeti
Sportszdvets69e, a sportkozalapitv6nyok, a sportszdvets69ek, illetve a tdrsadalmi
szervezetek fel6.

3. A Sportszdvets6g 6rdekk6pviseleti feladatai:
szeme

b)
c)
d)

e)

f)
s)

a) a jogi szem6lyis6gff tagjainak, term6szetes

Papdl

tags6ga szervezetts6genek
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b) a jogi szem6lyisegfi tagjainak, term6szetes szem6ly tagjainak adataib6l t6vols6gi

adatb6zisok keszittet6se 6s kiad6sa;
c) alapszabdlydban meghatdrozott c6lkitfiz6seinek megvalositAslhoz galamb lSbgytirtik,

gumigyrlrfik, igazolokSrty6k kizSrolagos forgalmazdsa, szakmai jellegzetess6gfi

nyomtatvdnyok gydrtatdsa 6s forgalmazAsa, az elektromos rdgzit6k regisztrdl6sa;
d) a tagok bels6 6s ktrls6 szervek el6tti sport-szakmai 6rdekeinek 6rv6nyeslt6se;
e) a versenyz6shez szUks6ges nemzetk6zi enged6lyek beszerz6se;

0 nemzetkdzi startigazol6sok kiad6si rendj6nek megszervez6se.

4. A Sportszdvets6g szab1lyoz1si feladatai:
a) Elkesziti 6s karbantartja a Sportszovetseg mfikdd6s6vel kapcsolatos szabAlyzatokat:

. az Alapszab6lyt;

.a@Versenyszewez6szervezetekkelkotend6meg6llapod6st;
. a Sportszdvets6g Szervezeti es M(kddesi Szab6lyzat6t;
. a Sportszovets6g Gazddlkoddsi-, p6nzUgyi- 6s munkaUgyi SzabAlyzatft;
o a Sportszovets6g nyilvdntart6si-, igazolSsi- 6s dtigazol6si szabAlyzatAt;
. azorszdgos sport- 6s versenyszabfulyzatot, a kidllit6si- 6s birdlati szab6lyzatot;
. az Ellen6rzS TestUlet Mfik6d6si Szab6lyzat6t;
o sportfegyelmi szabllyzatdt, azEtikai K6dexet;
o a kitUntet6si szabdlyzatot;
. adopPingszabdlYzatol',
. valamint az egy6b, a c6lszerinti m0k6d6shez szUks6ges szabdlyzatokat.

b) Meghat6rozza-a Sportszrivets6g jogi szem6lyis6gfi tagjainak szervezeti egys6gek' 
szab6l-yoz6si feladatait, a szervezeti egysegek elk6szUlt szabdlyait j6v6hagyja, 6s felUgyeletet

gyakorol felettUk.
c) Gondoskodik a Sportszovets6g szabfulyzatainak kdzz6t6tel6r6l a Nemzeti Sporthivatal

hivatalos lapjdban.
d) Eg6sz tev6kenys6ge sor6n 6rk6dik

betartatja a hat6lyos jogszab6lyokat.
a tdrv6nyess6g megtart5sa felett, 6s betadja, illetve

5. A Sportszdvets6g ismeretterjeszt6si feladatai
a) Szakmai liijlkoztatitst ad, ezen belUl c6ljai megval6sit6sak6nt szakmai 6s ismeretterjeszt6,

rendszeres 6s id6szaki kiadvdnyokat, szakk6nyveket 6s a sportszdvets6gi szaklapot ad ki,

vagy adat ki, vagy kiad6sukat t6mogatja.
b) KtzremUkddik a sportszakemberek k6pz6s6ben 6s tov6bbk6pz6s6ben'

c) Segiti az utSnp6tl6s-nevel6st.
di Ef6gadja az'FCl szabdlyait, gondoskodik arr6l, hogy azt jogi szem6lyis6gfi tagjainak,

term6szetes szem6ly tagjai is megismerj6k.
6. Szakmai ir6nyit6st ad-a [alambtartds, a galambeg6szs6gugy, valamint a versenyz6ssel

6sszefUgg6 feladatainak terUlet6n.
7. A Sio-rtsz6vets6g sportszakmai, Ugyviteli, gazd6lkodoi 6s adminisztr6ci6s feladatai ell6t6sa

erdek6ben hivatali 
-szervezetet 

mtit<oOtet. A hivatali szervezet a Sportszovets6g K6zponti

irod6j6b6l 6s a teruleti feladatokat ell6t6 ve+senv*e+til+ijogi szem6lyis6gfi tagjainak, szervezeti

egyseg€kS,5l egys6g6b6l dl l.

a) a K6zponti iroda dolgoz6i:
az adminiszlrAciol, gizddlkod6st valamint a versenyrendszer mrikodtet6set felugyel6 f6titk6r,

valamint az adminiiztrAciot, gazdas6gi Ugyeket intbzo irodavezet6, 6s szUks6g eset6n -
idoszakonkent - egy ket meghatArozott id6re 6s feladatra felvett munkatdrs.

a Magyar postagalamd'sportszovets6g a postagalambsporl versenyrendsze16nek szervez6se 6s

ir6nyitiia 6rdek66en ogi szemelyis6gfi tagjainak, versenyszervez6i szervezeti

egyiegek, / megyei szervezeti egys6gek mfik6d6s6t enged6lyezi. A ve+senyke+u+e+ek
' "'-9

,6i""iy"rervez7 eiys6geh a Sports?ivets6g jogi szem6lyiseggel rendelkez6 tag€k tagjainak,

fe I ad atai kat az Ala psza b6ly )fi I I I . fejezete tarlalmazza.

( 
-"-=-.,;=..----r--:.:.........f:(......... ...
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5

lll. A k6pviseletijog

1. A Sportszdvets6get a mindenkori elndk k6pviseli.
A k6pviseleti jog gyakorl6s6nak terjedelme: 6ltalSnos.
A k6pviseleti jog gyakorlSs6nak m6dja: 6n6ll6.

2. Sportszovets6gi Ugyekben a verseny*e+UqercXe+ jogi szem6lyis6gff tagokat,
(versenyszervez6k, kertiletek), annak hivatalosan bejegyzett term6szetes szem6lyk6pviseldje,
vagy teljes bizonyito erejfi mag6nokiratba foglalt meghatalm azls alaplAn az 1llala meghatalmazott
szem6ly k6pviseli.

lV. A Sportszdvets6g tagjai, a tagsigi viszony keletkez6se 6s megszfin6se

A Sportszdvets6g nyilvdntartott tagsdggal rendelkez6 szervezet.

1. A Sportsz6vets6g tagja lehet: (Sportt<irv6ny 28. $ (f ) szerint)
mindazon Magyarorszdg terUlet6n mUkdd6, megyei 6s/vagy valamely f6ldrajzi terUlethez
kapcsol6d6an 6nk6ntesen szervez6d6 egyesUletijo96llss0.postagalambdsz tev6kenys6gre alakult
jogi szem6lyis6ggel rendelkez5 sportszervezet, utdnp6tlSs nevel6s fejleszt6s6t v6gzo
alap[tv6ny

a) amelyet kiz616lagosan postagalambsport tev6kenys6gre hoztak l6tre.
b) amelyet civil szervezetk6nt biros6gi nyilvdntartSsba vettek 6s tdrv6nyesen mtik6dik,
c) amely a Magyar Postagalamb Sportszdvets6g Alapszab6lydt es valamennyi szabdlyzatait

mag6ra n6zve kotelez6en elfogadja,
d) a Sportszdvets6get c6ljai eler6s6ben aktlv tev6kenys6g6vel tdmogatja,
e) a Sportszdvets69 c6lkit(z6seivel egyet6rt,

0 valamint a tagd'rlfizet6si k6telezetts6geinek eleget tesz.

2. P6rtol6 tag lehet az a jogi szem6ly, aki nem folytat aktiv teny6szt5i vagy versenyz6i
tev6kenys6get, de kozremrikdd6se valamely szakterUleten szUks6ges, illetve n6pszerfislti a

postagalambsportot. A p6rtol6 taggal a Sportszdvets6g/elndks6g kUl6n meg6llapodSst k6t,

melyben rogzitik az egyUttmUkdd6s felteteleit.

3. A tagsdgi viszony keletkez6se 6s megszUn6se
a) A Sportsz6vets6gbe val6 belep6s 6s kil6p6s 6nk6ntes. A tagsdgi viszony a belepesi

k6relemnek az elnoks6g Sltali elfogad6sdval keletkezik.

b) A Sportszdvets6gi tagsSg felv6tellel keletkezik 6s kil6p6ssel, kizdr6ssal vagy tdrl6ssel,
felmonddssal 6s a tag jogutod n6lkUli megsz[in6s6vel sztinik meg.

c) A tagfelv6teli k6relem nem tagadhato ffieg, ha a k6relmez6 r6szt kiv6n venni a

Sportizovets6g 6ltal mfikodtetett versenyrendszerben, a Sportsz6vets6g Alapszab6ly6nak
rendelkez6seit mag6ra n6zve k6telez6nek elfogadja, 6s a felv6telhez jogszab6lyban

meghatdrozott egy6b feltetelek fenn6llnak.

d) A tagfelv6tel kerdeseben a Sportszovets6g elndks6ge hat6roz. Az elndks6g a tagfelv6teli
k6relem benyrijt6s6t kdvet6 Ul6s6n kdteles a k6relemr6l ddnteni. A tags6gi viszony a
tagfelv6telre vonatkoz6 hatfirozat meghozatal6nak napj6n jdn letre.

e) A tagfelv6telr6l, illet6leg a tagsdgi viszony megszUntetes6r6l sz6l6 eln6ks6gi hat6rozatr6l a
tagot - jogutod n6lkUli megsz(n6s eset6t kiv6ve - frdsban kell t6j6koztatni. Az 6rintett a
hatfurozat ellen fellebbezhet, melyet a Sportszdvets6g KuldottgyUl6s6nek clmezve az

elnoks6ghez kell beny(jtani a hatfurozat 6tv6tele ut6n 15 napon belUl. A fellebbez6st a
KUld6ttgyril6s a soron kdvetkezo Ul6s6n tSrgyalni k6teles.

<-"=:_{ci- -_ >
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4. A tagfelv6teli k6relemhez csatolni kell:
a) a terUletileg illet6kes bir6sSg nyilvdntart6sba v6teli v6gz6s6t, illetve bir6s6gi kivonatot, a

szervezet bejegyzett nev6t, c[m6t, 6s k6pviseldj6nek adatait tartalmaz6 aldir6si cimpelddnyt
vagy allirAs mint6t;

b) a szevezet alapszab6lydt 6s egy6b szab1lyzalail;
c) a vSlasztott tiszts6gvisel6k (vezet6s6g) n6vsor5t es lak6hely6t;
d) a szeNezet, term6szetes szem6ly tagnevsordt, 6s adatait;
e) a szervezet K6z-, vagy KUlddttgyfil6si hatArozatAt a bel6p6si szSnd6k kinyilv6nitdsdr6l, 6s

arr6l, hogy a mindenkor 6rv6nyes sportszdvets6gi szabllyzalokat 6s hatdrozatokat magukra
n6zve kdtelez6en elfogadjdk, a szeruezeti rendben hozott ddnt6seknek alSvetik magukat, 6s
kdtelezetts69eiket teljesiti k;

5. A tagsdgi jogviszony megszfinik:
a) A tag kilep6s6vel,
b) A tag jogut6d nelkUli megszUn6s6vel,
c) A tag kiz6r6s5val,
d) A tag tdrl6s6vel,
e) A tags6gi jogviszony Sportszdvetseg 6ltali felmond6s6val.

6.A Sportsz6vets6gb6l val6 kilep6st [rdsban kell kdzdlni a Sportszovets6g elndks6g6vel. A tagsdgi
viszony megszUn6s6nek napja az lrdsbeli k6zl6s Sportszovets6gbe tdrt6n6 meg6rkez6s6nek
napja. A kil6p6s a tagot nem mentesiti a tagsdga idej6n keletkezett, a kil6p6sig nem teljesitett
kdtelezetts6gei al6l, a tartozdsai6rt a polg6ri jog szabdlyai szerint felel. A tag a Sportszdvets6g
k6pvisel6j6hez int6zett irdsbeli nyilatkozattal bdrmikor, indokolds n6lkul megszUntethetitags6gdt.

7.Az elndks6g hatdrozata alapjln tdd6ssel sztjnik meg a tagsdg:
a) a sport6gban a sporttev6kenys6g befejez6s6vel vagy mds sportszewezet r6sz6re t6ft6n6

6taddsdval az err6l szolo hat6rozat meghozatallnak vagy megdllapod6s alSirdsdnak napjdval,
b) a tagd'rjfizet6si kdtelezetts6get tdrgy6v janu6r 15. napj5ig, bel6p6 tag eset6ben a tagfelvetelt6l

sz6mitott 60 napon belUl ir6sbeli felsz6lit5s ellen6re nem teljeslt6 tag eset6ben. Az elnoks6g a
tagd'rj fizet6s6vel k6sedelembe esett tagot lr6sban, igazolhat6 m6don t6rtivev6nnyel 6s
ajdnlott feladovev6nnyel ell5tott felsz6llt6 lev6llel felsz6litja 8 napos hat5rid6vel a fizet6s
elmulaszt6s6nak jogkovetkezm6nyeire val6 figyelmeztet6s mellett a tagd't1-teljesft6sre.

8. A tag jogutod n6lkUli megszrin6se eset6n a sportszervezetet nyilv6ntarto bir6sdg err6l szolo
v6gz6s6nek joger6re emelked6s6nek napj6val szfinik meg a tagsSg.

9. A Sportszdvets6gb6l valo kizdrdst csak fegyelmi eljdrSs sordn kiszabott, a Sportszdvets6g Sltal

megalkotott fegyelmi szabdlyzatban meghatSrozott joghdtrdnykrSnt lehet alkalmazni. Ki lehet zdrni
azt a tagot, aki a Sportszdvetseg 6rdekeit vesz6lyezteti, vagy az Alapszabdlyt vagy KUlddttgyfil6si
hatdrozatot srilyosan vagy ism6telten s6rt6en megszegi. A tagok kiz1r1sa a KUldottgyUl6si
hatdskor6be tartozik. A tag kizArAs1t kimond6 hat1rozatot ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell
ell6tni; az indokolSsnak tartalmaznia kell a kizdrAs alapjSul szolg5lo t6nyeket 6s bizonyit6kokat,
tov6bbd a jogorvoslati lehet6s6gr6l val6 tdj6koztatdst. A kiz6r6s al6 vont tagot 6rteslteni kell az
elj6r6s megindit6sSr6l, valamint r6sz6re lehet6s6get kell biztositani a v6delm6ben felhozhat6
t6nyek 6s bizonyitekok elSadAs1ra. Akizdr6 hatdrozatot a taggal kdzdlni kell. A Vlll. sz. bekezd6s
17|a. pontla alapjSn 213-os szavazati arSny szUks6ges atagkizArAs6hoz.

10. A tagsSgi viszony megsz[1nik a Sporlszdvets6g 6ltali ir6sbeli felmonddssal harmincnapos
hat6rid6vel, amennyiben a tag nem felel meg az Alapszab6lyban r6gzltett felteteleknek. A
felmonddsr6l a Sportszdvets6g KUldottgyfil6se ddnt. A Vlll. sz. bekezd6s 17|a. pontja alapi{n2l3-
os tdbbs69gel.

11. A megszrint ve+senykerillet jogi szem6lyis6gfi tag, term6spfes szem6ly tagjai az 6v sor6nb6rmikor::::#?#g 
wrulM"

Hegyi Gyfty e1n0k ..ro'^Ylr<0nwvezet0
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12. A versenyzokre jogi szem6lyis6gfi tagjainak, 6s azok term6szetes szem6ly tagjaira,
versenyz6ire vonatkoz6 6ligazol6si szabdlyokat a Sportszovets6g Nyilvdntart6si, igazolSsi 6s
6ti g azo I 5s i szabdly zata tartalmazza.

13. Az Elnokseg 6vente egy alkalommal dttekinti a Sportsz6vets6g jogi szem6lyis6gfi tagjainak,
6s azok term6szetes szem6ly tagjainak tagnyilv6ntartdsSt.

l4. A Spertsz6vets6g t

A Sportszcivets6gnek csak jogi szem6lyis6gfi tagjai lehetnek. A jogi szem6lyis6gfi tagoknak
lehetnek tov6bbi jogi szem6lyis6gfi vagy jogi szem6lyis6g n6lki.ili tagjai - egyesUlet,
alapitv6ny, civil t6rsasig - (6s azoknak term6szetes szem6ly tagjai 6s tovibbi jogi
szem6lyis6gfi vagy jogi szem6lyisrig n6lki.ili tagjai ak6r tcibb szinten al6 szervez6dve) 6s
term6szetes szem6ly tagjai is egyar6nt. A Sportsz<ivets6g jogi szem6lyis6gfi tagjai a tags6gi
jogaikat a soraikba 'lj m6don tartoz6 (6s egys6gesen minden szinten cisszeszAmitott)
term6szetes szem6ly tagjaik Osszl6tszima alapjin gyakorolj6k abba bele nem 6rtve a saj6t a
p6rtol6 tagsigukat. (tov6bbiakban egytittesen 6rtve: a Sportszovets6g jogi szem6lyis6gU
tagjSnak term6szetes tagjai) A Sportszdvets6g jogi szem6lyis6gfi tagja a term6szetes
szem6ly tagjai utin, (a saj6t a p6rtol6 tagok kiv6tel6vel), a Kiild<ittgyfil6s 6ltal meghatirozott
m6rt6kfi tagO'ljat fizetnek. A jogi szem6lyis6gff tagok, 6s azok term6szetes szem6ly tagjai
utin, fizetend6 tagd'rjat a ktilddttgyfil6sen kell elfogadni. A Sportszdvets6g jogi
szem6lyis6gfi tagjainak, azon term6szetes szem6ly tagjai utin, akik tcibbes tagsiggal
rendellieznek, csak egyszer kell 6s lehet tagdijat fizetni, annAl a jogi szem6lyis6gfi tagn6l,
amelyikn6l a Sportsz<ivets6g jogi szem6lyis6gfi tagja a term6szetes szem6ly ut6n (annak
hozzfujArul6sival) a tags6gi jogokat sportsz<ivets6gi szinten gyakorolni kiv6nia. Ezen

tagsdgi jogok a term6szetes szem6ly utSn csak egy helyen 6s egys6gesen gyakorolhat6ak
sportCz$vets6gi szinten a Sportszovets6g jogi szem6lyis6gfi tagja 6ltal, de a term6szetes
szem6ly - versenyz6 - tag jogosult a versenyenged6lye kiv6lt6s6ra az 6ut6na
sportsiovets6gi szinten tags6gijogokat gyakorl6 jogi szem6lyis6gfi tag helyett a t6le elt6r6
m6s Versenyszervez6n6l is.

V. A Sportszdvets6g hivatalos versenyeinek rendje, feltigyelete, 6s a hobbiverseny

1. A Sportsz6vets6g hivatalos versenyeinek szervezeti rendje:
a) A jogi szem6lyis6gfi tagok, 6s azok term6szetes szem6ly tagjai sajdt sportk6z6ssegUk

szeyezeti rendj6ben vesznek r6szt a Sportszovets6g versenyein, Ez alol kiv6tel6velt

k6peznek a Nemzeti Versenyek 6s a Maraton Klubok versenyei, ezek lebonyolit5si rendje az

Orsz6gos Sport- 6s Verseny szabllyzatban kU l6n szabdlyozott.
b) A versLnykerUletek versenyszewez6 versenyein a sajdt term6szetes szem6ly tagjai tagek,

illetve a Sportszdvets6g bdrmely m6s jogi szem6lyis6gfi tagjinak, term6szetes szem6ly
tagja r6szt vehet, amennyiben versenyenged6lyt v6ltott, elfogadja a versenyt kiir6 szervezet
felt6teleit 6s a versenyszewezo kdzdss6g a versenyz6shez hozzdjArul.

c) Egyutt versenyz6 kozoss6gek kialakitds5ra, 6tsorol6sra, a foldrajzi (megyei-regios)

k1zigazgat{si elvek figyelembe v6tel6vel a Sportszdvets6g elnoks6g6nek van joga.

2. Egy vagy tobb sportk6z6ss6g, vagy mag6nszem6lyek tetsz6leges csoportja on6lloan is
renOejnet hobbi versenyt, az ilyen verseny megszervez6se, szabalyozdsa, felUgyelete, az

eredm6nyek felhaszndl6sa es dijazdsa a r6sztvev6k saj6t hat6s- 6s Srdekkdr6be tadozik. A
Sportszdvets6g az ilyen versenyek megrendez6s6hez a szUks6ges seglts6get megadja.

Vl. Tags6gi jogok 6s k<itelezetts6gek

1. A tagokat egyforma jogok illetik meg, 6s egyforma terhelik, A sportszovets6gi

tagsdg 6nk6ntes,_q*-tqg.ggOi viszony bdrmikor l6tesithet6 6s meg

Hesvi Gvdrdv elndk"r' zokrinyvvezeto
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A tagok on6llo jogi szemelyisegUket a Sportszovetsegbe valo belepesUkkel nem veszitik el, azt a

bel6p6st6l fUg getlenU I v6ltozatlan ul megtartj dk.

2. A tagok jogai:
a) r6szt vehet a Sportsz6vets6g versenyrendszer6ben, tev6kenys6g6ben, rendezv6nyein;
b) vdlasztott kUld6tt 0tjdn val6 r6szv6tel a KUldottgyfil6s munk6jAban, hat6rozathozatalaiban;
c) 6szrev6teleket, javaslatokat tehet a Sportszdvets6g valamint szerveinek mfikdd6s6vel

kapcsolatban;
d) ajdnl6sokat tehet a Sportsz6vets6get, a Sportszovets6g szerveit 6s a sportdgat erintS

k6rd6sek megtSrgyal6s6ra ;

e) ti4lkoztatAst ig6nyelhet a Sportszovets6g b6rmely tev6kenys6ger6l;

0 a Sportsz6vets6g szolg6ltat6sait igenybe veheti;
g) a Sportsz6vets6g irataiba betekinthet.

3. A tagok tags6gijogaikat k6pvisel6n keresztul gyakorolhatjiik.

4. A tagok kdtelezetts6gei:
a)ajogiszem6Iyis6ggelrendelkez6tagnev6nek,. 

fepviietOl6nek, cim6nek, KUldOttgyfil6si kulddtt6nek v6ltoz6s6rol szo16 hivatalos Ir5sos

bejelent6s teljes [t6se ;

r6szv6tel a Sportszdvets6g versenyrendszer6ben;
a sportdg fejl6des6nek 6s eredm6nyess6g6nek el6seglt6se
jogszab6lyokban 6s a Sportszovets6g szabillyzataiban foglaltak kdtelez6 6rvenytj

eiismer6se 6s megtart6sa, valamint a vSlasztott szervek hal1rozatainak marad6kialan

megtart6sa 6s megtaftat6sa;
a jogi szemtilyis6ggel rendelkez6 tag, term6szetes szem6ly tagjair6l k6szitett

tagnyitvantarlSsok megel6z6 6v december ho 15. napj6ig torten6 leaddsa, ez alap)An a

letszdmar6nyos sportszovets6gi tagdij tdrgy6v janudr 15. napjdig valo megfizet6se, a

term6szetes szem6lyek tagsdgi viszony v6ltozdsainak bejelent6se, a tagd'tjak

befizet6s6nek kieg6szitese. T6rgy6v j0nius 30. napj6t kovet6en belep6k ut6n a

versenykerUletben f6l6ves (fel) tagd'r1at kellfizetni a bel6p6st kdvet5 30 napon belul.

egy6b befizet6seknek a megadott hat6rnapig valo teljes[t6se;
a S portszovets6g 6ltal meghat6rozott c6l kitrjz6sek megval6s it6s5 nak el6seg [t6se ;

a hat6lyos jogszabdlyok, a spo(szdvets6gi szabillyzatok 6s hat1rozatok vegrehajt6s6val

kapcsolaiban i Sportszovets6g, versenykerulet jogi szem6lyis6gfi tag Sltal tdrten6

ellen6rz6s felteteleinek megteremt6se 6s biztosit6sa, az ellen6rz6s folyam6n a sportemberi

k6zremtjk6d6s, illetve az ellenorz6s t0r6se;
a sport6g n6pszer(slt6se;
a tag ne-m vesz6lyeztetheti a Sportszovets6g celjdnak megval6slt6sdt 6s a sportszOvets6g

tevekenys6g6t;
k) adataiban bek6vetkez6 vSltozasok 15 napon belUli bejelent6se.

5. A versenykeriile+ek jogi szem6lyis6gfi tagok, saj6t tagjaik vonatkoz6s6ban ellen6rizni

kdtelesek:
a) A term6szetes szem6ly tag csak saj6t tulajdon6ban l6v6 postagalambot tarthat 6s

versenyeztethet, Or:ckooiOinaiait 6s ezekb6l m6rt vagy szdmltott tdvols6gi adatainak

nyilvdntart6sdt a Sportsz6vets6g v6gzi.
b) MrgyarorrzAgon az FCI 5ltal rendizeresitett, szabdlyozott 6s kiadott, igazolojeggyel ell6tott' 

EOgl1r1vel leliet postagalambot gyUrrizni. Ezek a liibgytirtlk csak a Sportszdvets6g 0tj6n

rendelhet6k. KUlfbldon- gytirrizott 6s igazel6lappal rendelkez6 pestagalambet lehet

e)

b)
c)
d)

f)

s)
h)

i)

i)

*epv+se+n*+*-: Ktilfcildi, FCI log6s gyffrfivel gyfirfizott 6s
postagalambot lehet versenyeztetni 6s ki6llitisra nevezni, a

igazol6lappal rendelkezS
nemzetk<izi ki6l lit6sokon,

* t.',gi:l::[1:#=]asyarorszigot k6Pv"*"' 

fr ,
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6. A partol6 tagok jogai:
a) a KUld6ttgyfil6st es az ElnOks6get javaslatokkal, kezdem6nyez6sekkel megkeresni,
b) a Sportszovets6g kUlon megdllapoddsban rogzltett - szolgdltat6sait ig6nybe venni 6s a

rendezv6nyein r6szt venni,
c) A p6rtol6 tag a Sportszdvets6g szerveibe nem vdlaszthat 6s tiszts6gre nem is vSlaszthato.
d) a Sportszdvets6g szerveinek d6nt6shozatal6ban csak tan6cskozdsijoggal vehet r6szt.

7. A pSrtolo tagok kotelezetts6gei:
a) a Sportszdvets6g c6lj5t t6mogatni,
b) az egyUttm0kod6s szellem6t er6slteni,
c) a kiil6n megSllapod6sban rdgzltett k6telezetts6geit betartani,

Vll A Sportszdvets6g szervezete

1. A Sportsz6vets6g jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagjai a kdzds tev6kenyseg megval6sltdsa

c6lj6b6l sportszdvetseg-i attanO6 6s ideiglenes testUleti 6s terUleti szerveket hoznak l6tre, 6s

tesiutetiszerveikbe;@jogiszem6lyis6ggelrendelkez6tagiainak,
term6szetes szem6ly tagiai kdzUl tisztsegvisel6ket v6lasztanak, az al6bbiak szerint:

a) KUld6ttgyUl6s,
b) Eln6ks6g,
c) ellen6rz6 testUlet,
d) szakmaitest[llet,
e) fegyelmitestUlet,
0 egy6b bizotts6gok,

2. A Sportsz6vets6g testUleti szervei munk6jukat a szervekbe vdlasztott tis)tsegviselok- 0tj3n

v6gzik. Az dlland6 iestUleti szervek tiszts6gvisel6it 6t 6vre v6lasztjdk, 6s rijravdlaszthat6k' Az

ide'iglenes testUleti szervek tagjainak megbizat6sa a kijel6lt feladat v6grehajt6sa ut6n megszUnik.

3. A testuleti szerv tiszts6gvisel6je csak olyan term6szetes szem6ly lehet, aki bUntetlen, nagykor0

magyar 6llampolgdr, 6s a kozUgyekt6l joger6s bir6i it6lettel nincs eltiltva. Nem lehet a

Sportszovets6g vilamely testuleti sz-erv6nek tiszts6gviseldje, akit beqrely 9zintfi 
joger6s fegyelmi

hat1rozattal a lporttev6kenys6gt6l, vagy a rendezv6nyek l5togat6s5t6l eltiltottak, az eltilt6s ideje

alatt, 6s annak eltelte utan tegateOO 6t 6vig, vagy aki magatart6s6val megs6rtette a

S po rtsz6vets6g Ala ps zabdly ltt 6s betd ltdtt tiszts6g 6h ez m 6ltatla n vo lt'

Vlll. A Sportszdvets6g Ki.ilddttgyff l6se

1. A Sportsz6vets6g legfels5bb, legmagasabb ddntesh oz6 szerve, egyben a legf6bb elvi 6s

gyakorlati irdnyit6 ei intezO szerve a versenykerUletek jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok

fbr-, ,rgy kUiOottgygt6se 5ltal vSlasztott kuldottekb6l 6116 KUldottgytiles. A KUlddttgytil6s rendes

vagy rendkivUli lehet.

2. A rendes Kutdottgyfil6st 6vente egyszer kell Osszehlvni (m6jus 31-ig). ld6pontj6t, napirendj6t es

el6terjeszteni kiv6nt-anyag5t az Elnoks6ghatArozza meg 6s k6sziti el. A rendes KUlddttgyul6s el6

terjes2tend6 inditv6nyokal tegtes6bb a rendes KUldottgyfil6s osszehlv6sa elStt 30 nappal az

ftnot<s6gtrez kell beny0jtani. A rendes KUldottgytil6sen meg kell tSrgyalni-az 6ves p6nzttgyi tervet,

illetve az elozo eves p6nzUgyi terv teljesit6s6rol sz6l6, a szdmvitelr6l sz6lo t6rveny rendelkez6sei

szeri nt k6szitett besz6mol6t.

3. RendkivUli KUld6ttgyril6st lehet dsszehivni ha azt az Eln6kseg szUks6gesnek tartja.

4. A rendkivUli KUlddttgyril6st 6ssze kell hivni, ha

a) azt egy kor6bbi Ktrldottgyfil6s meghat6rozott el6k6sziteflJev
errendelteifEs_= = tq/ u

rr"gyiCio.gyti;ok PaPdi Irr

feltetelUl szabva
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b) a Sportszdvets6g Ellen6z6 TestUlete ir6sban indokoltan k6rte;
c) a versenykerUletek jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagjainak egyharmada irdsban az ok

6s a c6l megjel6l6s6vel az dsszehlvdst k6rte;
d) a bir6s6g az osszehlvdst elrendelte;
e) ha az elndk vagy az Ellen6rz6 TestUlet elnoke lemondott;
D ha b5rmely okbol az Elndks6g l6tszdma 6 f6, illetve az EB l6tsz6ma 3 f6 al6 csdkkent;
g) a Sportszovets6g vagyona az esed6kes tartoz6sokat nem fedezi;
h) a Sportszdvets6g el6rel6that6lag nem lesz k6pes a tartoz6sokat esed6kess6gkor

teljesiteni;
i) a Sportszovets6g c6ljainak el6r6se vesz6lybe kerUlt,
j) egy6b, az Alapszab6lyban meghatdrozott esetben, kUldnosen, ha az 6vi rendes

KUld6ttgyrll6s az Elndks6g besz6moloj5t nem fogadja el.
k) V6laszt6si ki.ild<ittgyfil6s:
a. A regn6l6 vezet6s6g mand6tum6nak lej6rta el6tti 6v november6ben v6lasztSsi

ktild6ttgyfi l6st kel! 6sszehivni.
b. A killddttgyfil6sen megv6lasztott Uj tiszts6gvisel6k mand6tuma a v6laszt6si

ki,ilddttgyfil6st krivet6 6vi rendes kUld<ittgyfil6s lez6rds6val kezd6dik, amikor is az
el6z6 tiszts6gvisel5k meg bizatisa Iej6r.

A tagegy€€g{etek jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tag dltal megjeldlt ok 6s c6l felUlvizsgdlati joga
6s a beadvdnnyal kapcsolatos hatdrozathozatali jog az Eln6ks6get illeti meg, de elutasitSs
eset6ben tSj6koztatni kdteles azEllenSrz6 TestUletet 6s a soron kovetkez6 KUlddttgyfil6st.

5. A rendkivUli KUlddttgyfil6sen csak az a kerd6s t6rgyalhat6, amely miatt azt dsszehivt6k.
A rendkivUli KUlddttgyril6sre egyebekben a Sportszdvets6g rendes KUlddttgyfil6sre vonatkozo
szabdlyok az ir6nyadok. PE osszehlvott rendk[vUli KUlddttgyril6sen a jogi szem6lyis6ggel
rendelkez6 tagok kotelesek az osszehivdsra okot ad6 korUlm6ny megsz0ntet6se 6rdek6ben
int6zked6st tenni vagy a Sportsz6vets6g megszUntet6s6r6l ddnteni.

6. A rendes vagy rendklvUli KUld6ttgy0l6st egyardnt a Sportsz6vets6g elndke irSsban, igazolhato
m6don, aj6nlott meghlv6lev6llel, vagy t6rtivev6nyes kUldem6nyk6nt, tovSbbS a tagnak az
elektronikus levelez6si clm6re tdrt6n6 k6zbesit6ssel (elektronikus t6rtivev6ny) hivja ossze. A
KUld6ttgy0l6s id6pontj6t, tervezett napirendjet legalSbb 30 nappal kordbban kell megdtlapltani. A
KUlddttgyfil6s 6sszehivdsdhoz a meghfvoleveleket a megbizolevelek formanyomtatvdnydval egyutt
a tervezett id6pont el5tt legal6bb 15 nappal a KUld6ttgyUles tagjai r6sz6re meg kell kUldeni.

7. A kUlddttgyUlesi meghlv6t a Sportsz6vets6g sz6khely6n 6s honlapjdn nyilv6nossdgra kell hozni.
A kUld6ttgyfil6si megh[v6nak tartalmaznia kell:

a) a Sportszovets6g nev6t 6s szekhely6t;
b) az Ul6s idej6nek 6s helyszin6nek megjel6l6set;
c) az Ul6s napirendj6t;
d) megism6telt Ul6sre vonatkoz6 felhivdst.

8. A napirendet a meghlv6ban olyan r6szletess6ggel kell feltUntetni, hogy a szavaz1srajogosultak
a t5rgyalni kiv6nt t6makdrOkben 6llSspontjukat kialakithass6k. A jogi szem6lyis6ggel rendelkez6
tagok 6s a Sportszovets6g szervei 6ltal tett egy6b javaslatokat - indokoldssal ellStva - abban az
esetben lehet napirendre tizni a napirendi javaslat elfogaddsa tdrgy6ban, ha azokat a
KUlddttgy(l6si id6pontja el6tt legalSbb 30 nappal kor6bban beny0jtottik az Elndks6ghez. A
napirend kieg6szit6s6nek tdrgyAban az Elnoks6g jogosult donteni. Ha a napirend kieg6szit6se
irdnti k6relemr6l az Elndks6g nem dont, vagy azt elutasltja, illetve az e hatdrid6 utdn vagy a
Sportsz6vets6g KUlddttgy(l6s6n beterjesztett javaslatok abban az esetben t6rgyalhatok, ha a
KUldottgytll6s a napirend elfogadds6r6l sz6l6 hat{rozat meghozatal6t megel6z5en ddnt a napirend
kieg6szit6senek t6rgy6ban a jelenl6v6k ki.ild<ittek k6tharmados tObbs6g6vel.
A meghivonak tartalmaznia kell tov6bb6 ahal1rozatk6ptelens6g4iatt - esetlegesen szUks6gess6
v6r6 '::::ry1#s::':: o"="nrv6sdra ""^"*'wdii,tx;"=lll I mesism6tert

H€eyiGy'oD, glnok p5pait(dE:t{>kokonyvvezel6z elndk
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KUldottgyriles helyszinet 6s idopontjdt, 6s az affa t0rten6 felhlv6st, hogy a megism6telt

Kuldottgyrll6s az eredeti napirendi pontok tekintet6ben a megjelentek szdmilra tekintet nelkul
hatSrozatk6pes lesz.
Fontosabb napirendekhez a szuks6ges [r6sbeli dokument6ciot ki kell kUldeni a meghlv6val
egyidejtileg.

9. A KUldottgyriles tagjai:
esen

az alSbbiak szerint: a versenykeruletek minden term6szetes szem6ly tagdait figyelembe v6ve
. A-kuld6+tek-mandetuma a vSlasztdd

eiklus v6g6ig 6rv6nyes; legfeljebb azenban 6t 6vre sz6l, ,,A kiilddttillit5s a kiild<ittek szim6nak
meghatiroz6sa eset6ben a Sportt6rv6ny 24. $ a) 6s b) pontjai az ir6nyad6k.

a) A jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok szavazati joggal, az 6ltaluk deleg6lt
term6szetes szem6ly tagjai sor6b6l v6lasztott ktildottek k6pviselik a ki.ildcittgyfil6sen,
az alilbbiak szerint: a jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagszervezetek term6szetes
szem6ly tagjait figyelembe v6ve az alSbbi szimf ktild6ttek deleg6l6sira jogosultak.
Term6szetes szem6ly tagok l6tsz6m6b6l sz6mitva: 40 term6szetes tagig I f6 ki.ildtitt;
41 6s 80 term6szetes szem6ly tag 2 f6 ktilddtt; 81 6s 120 3 f5:. 121 6s 160 k0zott 4 f5;
161-200-ig 5 f6; 201-240 tagig 6 15, 241-280-ig 7 f6 ktildt tt vehet r6szt szavazati joggal
a Sportszdvets6g ktildtittgyfil6s6nek munk6j6ban. Enn6l magasabb tagl6tsz6m
eset6n a fenti szabAlyozott m6don kell meg6llapitani a ki.ilddttek sz6m6t, kiv6ve a

Sportszdvets6g jogi szem6lyis6gfi tagjinak azon term6szetes szem6ly tagjait, akik
t6bbes tagsiggal rendelkeznek. Csak ann6l a jogi szem6lyis6gfi tagn6l lehet a

I6tsz6madatn6t figyelembe venni, amennyiben a term6szetes szem6ly versenyz6, a
tirgy6vi tagdij6t befizette. A delegilhat6 kiildtittek l6tsz6mit az esed6kes 6ves
rendes kiildtittgyfil6s el5tt 60 nappal 6rv6nyes tagnyilv6ntart6sa szerint kell
meg6llapitani. Mely nyilv6ntart6s a kcivetkez6 6vi tagnyilvfntart6s elk6sziilt6ig
6rv6nyes a Sportszcivets6gben fellelhet6 aktu6lis tagnyilvSntartSsok alapj6n. A
kiildrittek mand6tuma a v6laszt6si ciklus v6g6ig 6rv6nyes, legfeljebb azonban 5 6vre
sz6l. A ktilddtteket deleg6l6 szervezeteknek sajit ktilddttgyfil6si hat6rozatuk alapj6n
joga van a kiildrittek szem6ly6nek megv6ltoztatis6ra, de err6l a Sportszdvets6get a

fiiiOtittgyUl6si meghiv6 kikUld6se el6tt minimum 20 nappal irisban t6i6koztatni
kritelesek a sajit ki.ilddttgyfil6sijegyzSkonyv egyidejfi csatolisa mellett.

b) A KUldottgyrlil6sre meg kell hivni az Elndks6g tagjait, illetve a Fegyelmi-, Ellen6rz6- es

VSlasztdsi JelO16bizottsSgok elnokeit, a tiszteletbeli eln6k<iket, de t6voll6tUk a

Kuldottgyfi l6s megtart6sdnak nem akaddlya.

c) KUlddttgyrll6sen tan6cskozdsi joggal r6szt vehetnek:
. aSportszdvets6g szakbizottsSgainakelnokei;
. a f6titk6r, a f6k6nyvel5 6s a Sportszdvetseg jogi k6pviseldje;
. a fellebbez6sre jogosultak;
. a napirendhez kapcsol6do speci6lis szakismeretekkel rendelkez6 meghlvottak;
. a Sportszdvets6g p6rtolo tagjai.

Amennyiben a fentiek kdzUl valaki egyben kUlddtt is, rigy termeszetesen a kUld6tti jogait

gyakorolhatja.

10. A KUld6ttgyrlles hatdrozathozatali munk5j6ban csak szab5lyos megblzolev6llel ell6tott

k+ld€+tgy{f6s+ deleg6lt ktildt tt vehet r6szt. Szabdlytalanul vagy hiSnyosan ki6llitott
megbizZlevel erv6nytelen, 6s a Kuldottgyfil6sen val6 tan6cskoz5sra 6s szavazdsra nem ad
jogosultsdgot. A szakmai szempontok alapjdn meghivottak vagy a fellebbez6ssel 6rintettek csak

sajdt UgyUkkel kapcsolatban kapnak hozz1sz6l1si jogot.

a) A ve+senykerU+e+ek iogi szem6lyis6gfi tagok kUldott/h
szervezet eln6ke iria alA 6s l6tja el a szervezet b6lyegz5ievfll/

*€ri;=fu"*;=. ... .W(* 
Hegvi Gvtirgv elnok PaPtli InHesvi Gvtirsv elnok(*

ek megbiz6level6t a kUld6
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b) A KUldottgyril6sen csak egyfele jogcimen lehet r6szt venni, a k6pviseleti jog 6t nem

ruhdzhat6.
c) Ktrld6tt csak azt a szentezetet k6pviselheti, amelynek tagja.
d) A KUldottgyril6s minden tagffiak deleg6lt kUlddtt6nek egy szavazatijoga van.

11. A KUlddttgyfiles levezet6 elndke a Sportszdvets6g elndke, aki Atruh1zhatja ezen iogAl az Sltala

kijel6lt szem6lynek, akit a KUldOttgy(l6snek, szavaz6ssal meg kell er6sltenie.

12. A kUldottgytil6si tagek ktilddttek szdmbav6tele az Elndk feladata, ezbrt a KUlddttgyfil6s
megkezd6se el6tt

a) a Sportszdvets6g lrod6jdval dssze6llittatja a sportszovets6gi jogi szem6lyis6gfi tagok, 6s

azok term6szetes szem6ly tagjainak jegyz6k6t, a pontos KUld6ttgyfil6s l6tszdmot
megdllapitja, a kulddttek list6j6t azEllenorz6 Testuletnek Stadja;

b) a kulddtteknek a megblzoleveleiket a regisztrdlSssal megbizott Ellen6rz6 TestUleti elnoknek
be kell mutatniuk,

c) szab6lyossSg eset6n a kUlddttek egy szavazolapot kapnak, 6s a jelenl6ti lvet alAiriAk.

13. A Kuldottgyfil6s hatdrozatk6pes, haazon a kUlddttektobb mintfele,50% + 1f5 megjelent. A
KUld6ttgyfil6s megnyit6sdt kovet6en els6dlegesen meg kell 6llapitani a hatdrozatk6pess6get,
vagyis i meghivott kUld6ttek tagletszAmhoz k6pest a megjelent 6s szavaz{sra jogosult tagok
ftiiO<ittef s2emet. A hatdrozatk6pess6get minden hat6rozathozalaln1l vizsg6lni kell. A
KUld6ttgyfil6s a napirendi pontok t6rgyaldsdt megel6z6en egyszerfi sz6t6bbs6ggel, nyilt
szavazaisal megv6lasztla ajegyz6kdnyvvezet6 6s k6t jegyz6k6nyv hiteles[t6 szem6ly6t, valamint

szuks6g eset6n a k6t f6s szavazatsz6mldlo bizotts6got.

14. A Kulddttgyril6srSl jegyz6konyvet kell felvenni, amelyet a jegyzSkdnyvvezet6 es a k6t

jegyz6k6nyv hitelesit6 i al6. A fUtOottgyfil6s tiszts6gvisel6i (levezet6 elnok, jegyz5kdnyvvezet6k,

esettegesen a szavazatszAmlslok) a jelenl6v6k kUldcittek tdbbs6gi szavazala mellett kerUlnek

megvS-lasztdsra. A jegyz6k6nyv tartalm azza a hatdrozatok sorsz6mSt, a dont6s6nek tartalm6t,

idSpontj{t 6s hatdly6[, illetve a ddnt6st tdmogat6k 6s ellenz6k szdmar1nydt (ha lehets6ges,

szem6ly6t).

15. AhatArozat meghozatalakor nem szavazhataz,
a) akit a hatArozal kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l menteslt vagy a Sportszdvets6g terh6re

mdsfajta el5nyben r6szeslt, illetve a megkdtend6 jogUgyletben egy6bk6nt 6rdekelt;

b) akivel a hatdrozat szerint szez6d6st kell kdtni;

c) aki ellen ahatArozat alapj6n pert kell inditani;
d) akinek olyanhozzAlarloz.6ja 6rdekelt a dont6sben, aki a Sportsz6vets6gnek nem tagja;

e) aki a doht6sben 6rdekelf m6s szervezettel tdbbsegi befoly6son alapul6 kapcsolatban 5ll;

vagy
f,) aki egyebk6nt szem6lyesen 6rdekelt a d6nt6sben.

A KUld6ttgyrll6s hatdrozathozatal6ban nem vehet r6szt tov6bb1 az a szem6ly, aki, vagy akinek

kozeli hozzltartoz6ja a hatdrozat alapjdn
a) kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesUl, vagy
b) bdrmilyen m5s ei6nyOen r6szesUl, illetve a megkdtend6 jogUgyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Ha egy tag ki,ildt tt valamely trgyben nem szavazhat, of az adott hatfirozat meghozatal6ndl a

hatdrozatk6pess6g meg6llapit6sa sor5n, figyelmen kivUl kell hagyni.

16. Ha a Ktildottgyfil6s eredeti idSpontjritol sz6mitott egy ordn belUl nem v6lik hatdrozatk6pess6, a

Kuld6ttgyfil6st ei-t<ell halasztani 6s az eredeti meghiv6ban meghirdetett helyen es napirenddel

legkordbban I nap m0lva, de legk6s6bb 30 napon beltrl, ddtummal megjelolve az eredeti [r6sbeli
vott KUldottgyuiles
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megjelentek szAmAra tekintet nelkUl hat6rozatk6pes, ha a hat6rozatk6ptelens6g eset6re val6 e
felhivdst az eredeti meghiv6 tartalmazta.

17. A KUlddttgyril6s hat6rozatait Sltaldban - az Alapszab6ly vagy t6rv6ny elt6r6 rendelkez6se
hi6ny6ban - nyilt szavazdssal 6s a jelenl6v5k egyszerU szotobbs6gbvel hozza meg, az al6bbiak
kivetel6vel:

a) A jelenl6v6 szavazAsrajogosultak legal6bb k6tharmaddnak tdmogat6sa szuks6ges
. a lX. fejezet 1. pont c) 6s d) alpontjaiban felsorolt d6nt6sekhez;
. a KUlddttgyUl6s riltal vdlasztott tiszts6gvisel6k megbizat6sdnak visszavondsa

t6rgydban benyUjtott ind itvdnyok el blrSl6s6hoz;
o jogi szem6lyis6gfi tag Kizdr1s{hoz;
. a helyszlnen beterjesztett inditvdnyok napirendre t0z6s6hez.

b) A jelenl6v6 tagek kiilddttek h6romnegyedes sz6tobbs6ggel hozott halArozata szUks6ges

. a Sportszovets6g Alapszab6ly6nak m6dosit6sdhoz.
c) A szavazati joggal rendelkez6 tag€k jelenl6v6 kiildcittek hdromnegyedes sz6tdbbs6ggel

hozott hat1r ozata szU ks6ges :

. a Sportszdvets6g c6lj6nak modositdsShoz;

. a Sportszovets6g megszrin6s6r6l szol6 kUlddttgyfil6si ddnt6shez.

d) Titkos szavaziissal fell megv6lasztani a lX. fejezet 1. pont 0-i) alpontban felsorolt

sportszdvets6g i tiszts6gviselSket.
e) Egy6b k6rd6lekben is titkos szavaz6st kell elrendelni, ha azt a jelenl6v6 kUlddttgytil6si

tagek kiilddttek t6bb mint fele keri.

D Aszavazati ar6nyokat jegyz6k6nyvben rdgzlteni kell.

18. A hatdrozatok kihirdet6se akk6nt tort6nik, hogy a KUldottgyfiles id6pontj6t6l szdmitott 30

napon belUl a hozott hatdrozalokrol az 6rintett szerveket 6s szem6lyeket, a Sportsz6vetseg

tags6gdt a Sportszovets6g vwvw.postagalamb.hu megjel6les0 honlapjdn vagy a Postagalambsport

Szaklapban tdrten5 k6zz6t6tel 0tj6n kell 6rteslteni'

19. A Sportsz6vets6g KUldottgytilese 6ltal hozott jog- vagy alapszab6lys6rt6 halArozal hatdlyon

kivirl helyez6se irdnt bdrmely jogi szem6lyis6gfi tag att6l az id5ponttol sz6mltott 30 napon belUl

jogosult keresetet inditani, amit<or a .logosutt a hatArozatr6l tudomdst szerzett vagy a hat6rozatr6l

iu6om6st szerezhetett volna. A hatArozat meghozataldt6l szdmitott egy6ves, jogveszt6 hat6rid6

eltelt6vel per nem indlthat6.
a) Nem jogosult perinditAsl:a az, aki a hatdrozat meghozatal1hoz dokumentdltan szavazatSval' 

hozz646trult, kiv6ve, ha t6ved6s, megt6veszt6s vagy jogellenes fenyeget6s miatt szavazott a

hallrozat mellett.
b) Ha a hat6rozatot a Sportszdvets6g vezeto tiszts6gvisel6je t6madja meg, 6s -a

Sportsz6vets6gnek nincs m5s olyan vezet6 tiszts6gviseldje, ,ki a Sportszdvets6g

k6pviselet6t eiiatnatnA, a perben a Sportsz6vets6get az Ellen6rz6 TestUlet Sltal kijeldlt

ellen6rz6 testlrleti tag k6pviseli. Ha a Sportszdvets6gnek nincs Ellen6rz5 TestUlete, vagy az

Ellen6rz6 TestUlete valamennyi tagja felperesk6nt perben 6ll, a biros6g a Sportsz6vets6g

perbeli k6pviselet6re Ugygondnokot rendel ki.

c) 'A 
hatArozat hat6lyon t<ivUt tretyez6se ir6nti per megindit6sdnak a hatdrozat vegrehajt6sdra

halaszt6 hat6lya nincs. A biros6g indokolt esetben a felperes k6relmere a hat{rozat
v6grehajt6sdt felfUggesztheti. A felfUggeszt6st elrendel6 v6gz6s ellen nincs helye

fellebbez6snek. A perben biros6gi meghagyas nem bocs6thato ki.

lX. A Kiildcittgyiil6s hat6sktire

1. Kiz1r6lag a KUlddttgyfiles hat6skdr6be tartozik:
a) az ilapszabdly 

-elfogad6sa 
6s m6dosit6sa; csak fr6sos el6terjeszt6s alapj6n, amelyet a

KUtd6ttgytit6s iOOpontlat legal6bb 30 nappal megel6zgen [rdsban kell beny0jtani aKUldOttgytil6s id6pontj6t legal6bb 30 nappal megelOzpen irasban Kell E

**".io_s_gg-ryorets6s etntiks6s6nek. 
tr/ cwrfin... +,,....:,1.;aF.:..:.1.......... ....L

Hegyi{orsy elnttk vaoaifrhrfiVt&fnvvvezer6
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b) a sporteg strategiai fejlesztesi koncepci6inak elfogadSsa;
c) az elozo 6vre vonatkoz6 szakmai 6s p6nzugyi besz6mol6, valamint a tdrgy6vi p6nzttgyi 6s

szakmai terv elfogaddsa;
d) a Sportszovets6g mds orszdgos szdvets6ggel val6 egyesUl6s6nek kimond6sa, nemzetkdzi

6s hazai szervezetekbe val6 bel6p6s, kordbbi egyesUl6sek 6s tags5gok felmond6sa vagy a

szervezetekb6l valo kil6p6s elhat6rozdsa, m6s szervezetekkel tdrt6n6 kapcsolat elvi

k6rd6sei nek meghat6r ozAsa;
e) az Elndkseg 6s az Ellen6rzS TestUlet 6ves Sltal6nos 6s p6nzUgyi beszdmol6j6nak

elfogad6sa rendes hat6rozathozatal i rendjeben ;

f) a Vdlaszt6si Jel6l6bizotts6g tagjainak megv6laszt6sa 6s felment6se;
g) a Sportszdvets6g elnoksegi tagjainak megvdlasztSsa, visszahiv6sa 6s felment6se;
frl a Sportszovets6g Ellen6rz6 TestUlete 6s Fegyelmi BizottsSga eln6k6nek, tagjainak 6s

p6ttagj ainak megv6las ztAsa, visszah ivdsa 6s felment6se,
i) a Sp-ortszovets6g Verseny- 6s Birdl6 Bizottsdgi eln6keinek megv6laszt6sa, visszahiv6sa 6s

felment6se;
j) a gazdasdgi t6rsas6g alapit6s5r6l, illetve gazdas6gi tSrsas6gban val6 r6szv6telr6l szol6

ddnt6s;
k) a kuld6ttgyfil6si jogositv6nyok Stenged6se valamilyen korlStozott feladat elvegzes6he, egY

affa kijetoit es 
-megvdlasztott 

szervezet szilmdra, 6s az ehhez kapcsol6d6 felt6telek

meghatdroz6sa;
l) a v6lasztott tiszts6gvisel6ik r6sz6re a felmentv6ny megad6sa;
*l az Alapszabdlyban meghat6rozott esetekben az Elndks6g 6ltal hozott hat6rozatok,

rendelkez6sek j6v6hagy6sa 6s meger6sit6se;
n) az Elnoks6g 

- 
hatArizatai ellen beny0jtott azon fellebbez6sek elblrdldsa, amelyet az

Alapszabdly pontjai a Kulddttgyfi l6s hat6skdr6be utalnak;
o) a 

'sportsz6vets6gi 
Fegyelmi-Bizotts6g 6ltal L fokon hozott hat5rozat ellen beny0jtott

fellebbez6s elbirSl6sa,
p) a Fegyelmi Bizotts6g beszdmol6j6nak elfogaddsa;

bi Uj eljZresot elrendel6se, az ezekhez szUks6ges szem6lyi felt6telek megteremt6se;

ri a fUtOottgyril6s el6 terjesztett inditvdnyok megt6rgyal6sa 6s mindazok az Ugyek, amelyeket

jogszab6ly a Kulddttgy(l6s kiz6r6lagos hatdskdr6be rendel;

s) 'i Sportsz6vets6g ieloszl5s6nak kimond6sa k6rd6s6ben valo dont6s; feloszl6s eset6n

rendelkez6s a fennmarad6 vagyonrol;

0 a tagd'r1 m6rt6k6nek meghatdrozlsa 6s modositdsa;
,.jl , u6r"tO tiszts6gvisetO tetetti munkdltat6i jogok gyakorl6sa, ha a vezet6 tiszts6gvisel6 a

Sportszdvets6ggel munkaviszonyban 6ll ;

v) v6gelsz6mo16kijeldlese;
*l a ri6lasztott kdnywizsg6l6 megv6laszt6sa, visszahiv6sa 6s dljazds5nak meg6llapitdsa; 

.

*f az olyan s=eri6d"s hegk6t6s6nek j6v5hagydsa, amelyet a Sportsz6vets6g sajdt jogi
' 

"rem6lyis6gfi 
tagjival, vagy azok term6szetes szem6ly tagj6val, vezetb

tiszts6gvisel-6jevel, i) erc,norz6 lestUlet tagj6val vagy ezek hozzfitartozoj6val kdt, kiv6ve a

ve rsenysz erv ez6i me g6 I Iapod6sokat;

2. A Kgldottgyfil6s a zArsz6mad6sr6l 6rv6nyesen csak akkor hatdrozhat, ha az Ellen6rz6 TestUlet

erre vonatkozoan a KUld6ttgy0l6snek jelent6st tett.

X. A V6lasztisi Jeltil6bizotts6g

1. A sportsz6vets6gi tiszts6gvisel6k megv6laszt6sdnak el6k6szit6s6hez a vezet6s6gv6laszt6st

meget6z6 Kutd6ttgyll6s a vltasztils lezArAs6ig terjed6 id6tartamra V5lasztdsi Jeldl6bizottsdgot

lto,ZnOiat<Oan: VJ-Ei) v6taszt. A kUtdottek javaslatteteli jogukat a YAlasztdsi Jel6l6bizotts6g tagjait

megv6laszt6 Kuldoitgytil6sen gyakorolhatj6k, majd az igy megv6la-sztott _tagpkbel term6szetes
sze-meryetb6! e16 6irottsago[ az Elnok a Kuld6ttgyfilest6l szdmftott 30 napon belttl koteles

osszehivni. A VJB-ba @ Sportszdvets6g 12!
('- lLj'- +

,,,..s...,'.
HegyflGydrgy elntik vezet6
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sajit tagjai sorib6l egy-egy term6szetes szem6ly tagot javasolhat, akiket a KUld6ttgytil6sen
kulddttek vdlasztanak meg.

2. A VJB alakulo Uleset a Sportszdvets6g elndke hivja 6ssze. A VJB elndk6re az Elndks6g
javaslatot tehet, amelyet a VJB alakulo Ul6s6nek tagjai vdlasztanak meg. A tov6bbiakban
munkaprogramjSrol 6s munkabeosztlsAr6l a VJB az alakul6 ul6sen d6nt, ee--lega{e'bb
negyed6ven+e 6s szUks6g szerint ul6sezik, orszdgos szinten 6s inform5ci6it folyamatosan kozli
elektronikus lev6lben a VJB tagjaival 6s a Szaklapban 6s a tagsdggal.

3. A VJB folyamatosan 6s 6n5ll6an v6gzi munkdjdt, 6s az Altala <isszegyfijtdtt javaslatot,
vilaszt6si teljes kcirfi n6vjegyz6ket a soron k<ivetkez6 Ki.ildtittgyfil6s el6tti utols6
szaklapban, valamint a szdvets6g honlapjdn kdzzilteszi. Amennyiben a VJB az utols6
kdzz6t6tel id6pontj6ig nem tud valamennyi tiszts6gre jelciltet 6llitani, akkor is k6teles az
addig dsszegyfijttitt jeldltek n6vjegyz6kben foglalni 6s kdzz6tenni. A kcizz6t6telt kdvet6en a

sportszdvets6gi tiszts6gekre a soron kovetkez6 KulddttgyUles el6 el6k6sziti a javaslat6t,

megszervezi a tdjlkoztat6st 6s a t6rgyi kell6kek biztositds6t, illetve kijeloli a szavaz1si elj6r6sban
r6szt vev6 tagjait.

4. A v {lasztds alapelvei :

a) A Sportszdvets6g versenykerUleteinek 6s a versenykerUletbe nern tdmdrUlt
valamennyi jogi szem6lyis6gfi tagjSnak

term6szetes szem6ly minCen tagja kUld6ttje 0tj5n v6laszt6 6s szem6ly6ben k6zvetlenUl is

vdlaszthat6.
b) A v6laszt5si szavaz6lapot a VJB 5llitja 6ssze, de minden minimum '10 f5, kuldott

inditvdnyozhatja a helyszinen, hogy valamely tiszts6ghez rjjabb szem6ly keruljon a

szavaz6lapra, aki megfelel az 5. b) pontban meghatArozott felt6teleknek. Ezekel az

inditv6nyokat vit6ra 6s szavazAsra kell bocs6tani, tobbs6gi t6mogatSs eset6n a jeldltet a

szavazolapra fel kell venni.
c) Ugyanannak a tiszts6gnek a betdlt6sehez tdbb szem6ly is szerepelhet a szavaz6lapon.

Nem lehet azonban aszavaz6lapra felvenni a VIl. bekezd6s 3. pontj6ban es XXll. bekezd6s

3. pontjriban felsorolt, korl6tozds al6 es6 szem6lyeket.

5. A VJB feladata:
a) k6rd6ivek 6s szem6lyes besz6lget6sek felhasznfilAsAval sz6leskorfi v6lem6nykutatdst

vbgez a versenykeruietek Sportszrivets6g jogi szem6lyis6gfi tagjainak bevon6s6val,

megtraterozza azokat a szempontokat, amely a sikeres vdlasztds szakmai 6s szem6lyi

el6feltetel6Ul megfogalmazhat6k,
b) Az al{bbi szempontok szerint 6llitja <issze a jelciltek listij6t: - a Sportsz6vets6g

elndki 6s alelndki tiszts6g betdlt6s6re javasolt jeltiltek eset6ben felt6tel, a

Sportsz6vets6g iogi szem6lyis6gfi tagjai szervezet6n belUl, v6lasztott vezet6i
tiszts6gben lelndk, ilelncik;, vagy a Sportszovets6g Eln<iks6g6ben szerzett minimum
3 6veJ gyakorlat. Valamely bizotts6gi eln6ki tiszts6g betdlt6s6re javasolt jelciltek

eset6ben felt6tel, a Sportszcivets6g jogi szem6lyis6gfi tagjai szervezet6n beltil,
v6lasztott vezet6i tiszts6gben (szakbizotts6gi elncik, vagy tag), vagy a

Sportszcivets6g Elntiks6g6ben szerzett minimum 3 6ves gyakorlat.
Fentieken tflmen6en az eln6ki, alelndki, bizotts5gi elntiki tiszts6g betcilt6s6re
javasolt szem6lyek jel<il6s6nek felt6tele, minimum 5 (6t), a Xxlll. 2. pontban
meghat{rozott, <in6ll6 jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tag-szervezet irisbeli
t6mogat6sa. Osszedllitja feladatk6r szerinl a vdlaszt6sra javasolt szem6lyek jegyz6k6t,

amely egyrlttal az el6terjesztend6 szavaz6lap is, 6s azt ismerteti a v6lasztds tervezett

c)
id6pontj6t megel6z6en megjelen6 havi szaklapban
a vSlasitSs i szav azolapot J-futaottgyfi l6sen eloterjeszti, /'

ffipffi 
EDeEvLs""'' 

(frW",v,".,"ir



t6

a KUldottgy0l6snek a szavaz6lap kieg6szlt6s6re vonatkoz6 vit6jdt vezeti, 6s egyenk6nt

megszavaztalla az ujabb jel6ltek felv6tel6t a szavaz6lapra,
ismerteti a szavaz1s menet6t 6s m6dj6t,
kdzrem(k6dik a szavazalok Osszeszdml6l6s6ban, 6rt6kel6s6ben, 6s a vdlaszt6s

eredm6ny6nek kihi rdet6s6ben.

6. Tdrekedni kell arra, hogy a 13 tag0 Eln6ks6g 9 tagja az al1bbi terUleti megoszl6sban jelenjen

meg a szavaz6lapon:
a) 2 f6 Budapestr6l,
b) 2to a Dun5tol nyugatra fekv6 orszSgr6szb6l,
c) 2to q Dun6t6l keletre fekv6 orsz6gr6szb6l,
d) 1 f6 Eszak-Magyarorszdgr6l

- e) 1 f6 Maraton Klub
f) 1 fd Pannon Maraton Klub

Xl. A tiszts6gviselSk v6laszt5sinak menete 6s m6dja

1. A szavaz6s irdnyltSsSt a VJB kijelolt tagjai 6s az Ellenbrz6 TestUlet v6gzi. A vdlasztds az

al6bbiak szerint t6rt6nik:
a) a titkos szavaz1shoz a KUldottgyflles jelenl6v6 6s szavazAsra jogosult tagjai a

megbiz6levelUk felmutat6sa 6s hdtoldali l6ttamoz6sa ellen6ben egy-egy hivatalos

szavaz6lapot kapnak a VJB elndk6t6l,
b) a szavazAsra jogosull a szavazofUlkeben az 1llala megv6lasztani kiv6nt szem6ly nev6t

meghagyja, a nem t6mogatott jelOlt nev6l 6thuzza. A szavazo jogosult a szavaz6lapon

szerepl6 n6v helyett m6s szem6lyt belrni.
Aszavazfusra jogosult ezut6n a szavazolapot az elozoleg mAr lezArt gyUjt6l6d6ba dobja be.

2. A szavaz6s 6rv6nyes, ha a jelenl6v6 szavazAsra jogosultak legaldbb k6tharmada 6rv6nyesen

szavazotl. Enn6l kevesebb 6rv6nyes szavazat eset6ben a szavaz1st meg kell ism6telni.

3. Erv6nytelen a szavazat,ha
a) a szavazolistdt teljes 6thrizdssal vagy egy6b szab6lytalan m6don 6rv6nytelenne tett6k;

b) a szavaz6list6t nem a gyfijt6lSddba dobtiik be;
c) egy szem6ly t6bb tiszts6gre kapott szavazalot;
d) adott tiszts6ghez a szUks6gesn6l tobb jelolt van meghagyva;
e) adott bizotts6ghoz a szUks6gesn6l tobb jeldlt van meghagyva;
f) olyan szem6lyre adtak szavazatot, aki a Vll. / 3. 6s XXll. / 3. pontja alapjdn tiszts6get nem

t6lthet be.

A c)-0 pontokban foglaltak eset6ben csak az adott szem6llyel vagy bizottsdggal kapcsolatban

6rv6nytelen a szav azat.

4. Megvdlasztottnak kell tekinteni azl a szem6lyt, aki az 6rv6nyes szavazatok fel6n6l legal6bb

eggyet toOO szavazalot kapott. (0-4 tized eset6n lefel6, 5-9 tized eset6n felfel6 kell kerekiteni.)

A vdlasztott testUletek tagiai t6bb jeldlt eset6n a legt6bb 6rv6nyes szavazatot kap6 jelOltek lesznek

(elnoks6g, bizotts6gok).

S. A szavazatok dsszesz6ml6l6s6t 6s 6rtekel6s6t a VJB kijeldlt tagjai 6s az EllenSrz6 TestUlet

v6gzi, a szavazds eredm6ny6r6l osszesit6 kimutat6st 6s jegyz6kdnyvet kell keszlteni, 6s azt a
szivazolapokkal egyUtt a KUldOttgytlles jegyz6k6nyv6nek mel16kletekent kell kezelni. A
jegyz6kdnyvet 6s kimutat6st a k6t bizotts6g elndke es k6t-k6t tagja irja al5 6s hiteleslti.

d)

e)

0

Xl!. A Sportszdvets6g Eln<iks6ge
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1. A Sportszovets6g legf6bb kepviseleti 6s Ugyintez6 szerve a KUldottgytil6s altal 5 6vre

megv6lasztott sportszdvets6gi Elndkseg (tov6bbiakban: Eln6ks6g), amely az 6venk6nt ul6sez6
KUldOttgyfi l6snek tartozik felel6ss6ggel.
Az Elndks6g tagjai tiszts6gUket tdrsadalmi megbizat6sk6nt ldtjdk el.

2. Megszrinik a vezet6 tiszts6gvisel6i megbizatds:
a) a megbiz6s id6tartam6nak lej5rtdval;
b) visszahivdssal;
c) lemonddssal;
d) avezetotiszts6gvisel6 halSl6val
e) a vezet6 tiszts6gvisel6 cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenys6ge ellStdsShoz szUks6ges

kOrben tdrt6n6 korl6toz6sdval ;

0 avezet6 tiszts6gvisel6vel szembeni kiz616 vagy 6sszef6rhetetlensegi ok bekdvetkezt6vel.

A vezet6 tiszts6gvisel6 megbizat6s6r6l a Sportszdvets6ghez cimzett, a Sportszdvets6g m6sik

vezet6 tiszts6gviseldj6hez int6zett nyilatkozattal bdrmikor lemondhat. Ha a jogi szemely

mr.lk6d5kepess6ge ezt megkivAnja, a lemondSs az u1 vezet6 tiszts6gvisel6 kijeldl6sevel vagy

megv6laszt6sdval, ennek hidnydban legkes6bb a bejelent6st6l szdmltott hatvanadik napon vdlik

hatAlyoss6.

Amennyiben valamely eln6ks6gi tag kiesik, 0gy a kies6 eln6ksegi tag hely6re megvdlasztott

elnoks6gi tag manddtuma az eredetileg megvSlasztott eln6ks6g manddtumAhoz igazodik.

3. Az Elndkseg 13 f6b6l ell.
a) Az Eln6ks6g tagjai:

. a Sportszdvets6g Eln6ke,

. a Sportszdvets6g Alelndke,

. aSportszdvets6giVersenybizotts5gmegvdlasztottelndke,

. a Sportszdvets6gi Bir5l6 Bizottsdg megv6lasztott eln6ke,
o 6s kilenc f6 elnoks6gi tag.

b) Az Elnoks6g Ul6sein tan6cskozisi 6s javaslatt6telijoggal 6lland6an r6szt vesz azEllenorzo
TestUlet eln6le, Fegyelmi Bizottsdg elnoke, a Lapszerkeszt6 Bizotts6g elndke 6s a f6titk6r,

illetve a napirend dttit megkivint esetekben meghlv5ssal r6szt vehetnek a Sportszdvets6g

bizotts6gi elnokei a gazdas6gi vezet6 vagy fSkdnyvel6, 6s a Sportszdvets6g jogi k6pvisel6.l9

c) Az etnOt<seg Lrl6leire siem6lyes meghallgat6s c6ljdb6l megh[vhat6 a napirenddel

kozvetlenUl 6rintett szervezeti egyseg k6pviseldje, illetve az a szem6ly, akivel kapcsolatban

ddntes v6rhat6.
d) K6telez6 a c) pontban felsoroltak t6rtivev6nyes meghlvdsa, h?.. UgyUkben valame-ly

tekintetben korl6toz6 hatdrozat v6rhat6, 6s ez a rendelkez6sre 5llo ismeretek alapjdn

feltetelezhet6.
e) Az elndks6gi ul6sek z6rt Ul6sek.

4. Az Eln6ks6g tev6kenys6ge
a) Az Elnoks6g a munkatervben meghat5rozott id6pontokban - de legal6bb !+haY9l.ta

h6romharonia - tartja Ul6seit. Az Elndk els6dlegesen a Sportszovets6g sz6khely6re !ivj3
6ssze [rdsban, igazolhat6 m6don. ir6sbeli igazolhato m6don t6rten6 k6zbeslt6snek min6sUl:

pl. aj6nlott uagy-tertivev6nyes kUldem6nyk6nt, tov6bb6 a tagnak az elektronikus levelez6si

cim6re tort6nd k6zbesit6s azzal, hogy a k6zbesit6s visszaigazolSsra keruljon (elektronikus

t6rtivev6ny). Az elnoks6gi Ul6sre iz6l6 meghivo tartalmazza a Sportsz6vets6g nev6t,

sz6khely6i, az elnoks6gi Ut6s hely6t, idej6t es a javasolt napirendi pontokat. A napirendi

pontokai a meghlvoban legaldbb olyan r6szletezettseggel kell rdgziteni, hogy az eln6ksegi

tagok 6lt6spon[ukat kialakithass6k. Az elnoks6gi Ul6sre sz6l6 meghlv6t a Sportsz6vets6g

sz6khely6n 6s honlapj6n nyilv6noss6gra kell hozni.

b) *:l:I:i+,[ t*:,:'"*ra az Erndk - akad,vo"'W;;;ffi;"=':":"on 

-'ono"''
Hegyi G|6rgy elncik
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c) Az Eln6k koteles 15 napon belUl Osszehlvni az elnoks6gi Ul6st, amennyiben azt

. az elnoks6gitagok 113-a,

. az EllenSrz6 TestUlet, vagy
o a kuldt5ttek jogi szem6lyis6gfi tagok 1/3'a

lrdsban az ok 6s a c6l megjeldles6vel indltv6nyozza.
d) Amennyiben az elndk a c) pontban foglalt k6telezetts6g6nek nem tesz eleget, akkor az

Ellen6rz6 TestUlet hlvja ossze az Elndks6get.
e) Az Osszehivds [r6sban, a napirend kdzl6s6vel egyidejtileg tort6nik, 0gy, hogy a meghiv6k

az elndks6gi tagokhoz az Elndks6g Ul6s6nek kitrlizdtt id6pontja el6tt legal6bb h6rom nappal

meglrkezzenek.
0 RendkivUli korUlm6ny eset6n kUl6nosen fontos okb6l az elndksegi Ules rdvid 0ton (sz6ban,

telefonon, faxon, elektronikus lev6lben) is dsszehlvhato az e) pontban foglaltak mell6z6s6vel

is. Ez esetben a hat6rozatk6pess6ghez az elndks6gi tagok 213-nak jelenl6te, illetve

valamennyi eln6ks6gi tag 6rtesit6s6nek hitelt 6rdeml6 igazol5sa szUkseges.
g) Az eln6ks6g 6veJ munkaprogramj6t a v1lasztAsi KUld6ttgyuil6st kdvet6en egy h6napon

belul az Elnok Sltal osszehlvott eln6ks6gi ul6sen hatarozza meg.

S. Az Eln6ks6g hat6rozatk6pes, ha Ul6s6n a szavazati jogdban nem korlAtozott eln6ks6gi tagok

t6bb mint a tete jelen van. Az Elnoks6g hat6rozatAl - az Alapszab6ly vagy t6rveny elt6r6

rendelkez6se hi6ny6ban - egyszerfi sz6t6bbs6ggel, nyllt szavaz6ssal hozza. SzavazategyenlSseg

eset6n a k6rd6st elvetettnek kell tekinteni. A szavazds nyilt, de az elndks6gi tagok egyharmad6nak

i nd (tv6ny6ra titkos szav azAst ke I I e I re nde I n i.

A hatdrozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hitArozat k6telezetts6g vagy felel6sseg al6l mentesit vagy a Sportszdvets6g terh6re

mdsfajta el6nyben r6szeslt;
b) akivel ahatfurozat szerint szez6d6st kell kdtni;

c) aki ellen ahat1rozat alapjdn pert kell inditani;
di akinek olyan hozzAtarloz6la 6rdekelt a ddnt6sben, aki a Sportszdvets6gnek nem tagja;

"l ari a dont6sben 6rdekelt mds szervezettel tdbbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll;

vagy

0 aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a d6nt6sben.

Az Eln6ks6g hatdrozathozatalSban nem vehet r6szt tov6bbA az a szem6ly, aki, vagy akinek kozeli

hozzAtartoz6ja a hat6r ozat alapiAn
a) kdtelezettseg vagy felel6ss6g al6l mentesUl, vagy

bi b6rmityen mZs et-onyoen r6szesul, illetve a megkotend6 jogugyletben egy6bk6nt erdekelt.

6. Hat1rozatk6ptelens6g eset6re ugyanazon meghivoban t6rt6n6 kdzl6ssel - legk6s6bb 15 napon

belUli id6pontra - ,gyrir=on napirehOOel az ljabb Ul6s id6pontja es a helyszin megjel6l6s6vel az

Eln6ks6get 0jra 6ssze kell hivni.

7. Az eln6ks6gi Ul6sr6l jegyzokdnyvet kell vezetni, amely tarlalmazza a megjelentek sz6m6t

jelenl6ti iv sze-rint, az Ul6s--helyet 6s idej6t, az Ules_ fontosabb mozzanatait, valamint a hozott

halilrozatokat 6s a hatArozatok sorsz6mdi, a ddnt6s6nek tartalm6t 6s hat6ly6t, illetve a ddnt6st

t6mogatok 6s ellenz6k szfumarilny6t (ha lehetseges, szem6ly6Q A jegyzd_kdnyvet az elndk, a

iegyzBtonyvvezetd, valamint a 
-jelenlev6 

tagok egyszerui szotdbbs6g6vel a hiteleslt6sre

h6"gvarasitott k6t etn6ks6gi tag irJa alA. Az ethorsegi ul6s hatdrozatai egy naptSri 6ven belul

foly"amatos sorsz6moz6st [apnat<. A hat6rozatokat a HatArozatok T6rdban kell nyilv6ntadani. A

hatArozatokat a szaklapban 6s a Sportszdvets6g www.postagalamb.hu honlapjAn kozzbtenni,

illetve_haavegrehajt6shat6ridejeeztindokolja_azsportk6z6ss6gekkel,@
versenyszervez6kkel kdrlev6lben kdzolni kell.

6s az 6rintettekkel
modon is kdz6lni.

B. Az Elnoks6g hatilrozalait az elndks6gi Ulesen sz6ban ki kell hirdetni

tag@kklat ahaterozat meghozatal6t kdvet6 8 napon beliil ir6sba2rlgazolhato
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g. Az elnoksegi Ul6s menet6nek, illetve az oll elhangzottaknak a rOgzltesere a jelenl6vok

egyhang6 hozzAjilrulAsa eset6ben hangr6gzit6 berendez6s is haszn6lhat6, de arr6l 30 napon belul

ir6sbeli jegyz6konyvkivonat k6szltend6.

10. Az Alapszabdlyban meghat6rozott esetekben az Eln6ks6g hatdrozataival szemben a

Kiild6ttgyiil6shez clmzett, indokl6ssal elldtott i16sbeli fellebbez6snek van helye, amelyet a

halitroiatk6zhezvblel6t6l sz6mitott 15 napon belOl lehet az Elndks6gnek beny0jtani'

Xlll. Az Elntiks6g feladata 6s hat6sktire

1. Az Eln6ks6g gondoskodik a Ktrldottgyfil6s hatdrozatainak vegrehajt6sdr6l, illetve a v6grehajt6s

ellen5rz6s6r6l, koordin Alja a szakbizottsdgok es tiszts6gvisel5k munk6jAt. Az Alapszab6lyban nem

meghat6rozoti k6rdesek-ben d6nt6si 6s javaslatteteli joggal rendelkezik, a KUld6ttgytil6s k6t Ul6se

kozott testUleti szervk6nt, illetve a tiszts6gvisel6k ritj6n, 6n6lloan irdnyitja a Sportszovets6g

munkdj6t.

2. Feladala 5s hatdskdre
a) a Kuldottgyfl6s ul6seinek 6s halilrozatainak el6k6szit6se, 6s a Kuld6ttgytil6s id6pontj6nak

6s napirenOjenef megdllapitdsa, a technikai eszkdz6k biztosit6sa;

b) a (UtOottgyfites Xlar6iagos hatdskdr6be tartoz6 k6rd6sekben 6s a sportszdvetsegi

Alapszabaty inooosit6s6ra vonatkoz6 kezdem6nyez6s, v6lem6nynyilv6nit6s 6s javaslatt6tel

a KUld6ttgy0l6s r6sz6re, rendes 6s rendkivUli KUlddttgyUl6s dsszehiv6sa;

c) a Kgld6ligyriles 6ttal hozott hat6rozatok kozzetelele, v6grehajt6sa vagy v6glehajt6s6nak

ellen6rz6se, a Sportszovets6g t6rv6nyes 6s alapszab6lyszerri mtikdd6s6nek biztoslt6sa 6s

ellen6rz6se, vitds esetben az Alapszab6ly ertelmez6se;

d) a sportdg szakmai ir6nyit6sa, muk6d6s6nek biztosit6sa, a fejleszt6si c6lok meghat6roz6sa

6s gondoskod6s a megval6sitds6r6l,
e) ,i 6u", p6nzUgyi tei, az 6ves beszdmolo elk6szit6se 6s az 6ves rendes KUldottgyfil6s el6

terjeszt6se;
0 a szakbizottsdgi eln6k6k es tagok megv5laszt5sa, visszahlv6sa, felment6se, a vdlasztott

tiszts6gvisel6k eietleges tiszteletd ij6nak meg5llapit6sa;

g) a sportsz6vets6gi vagyont 6rint6, egymil[6. forintot meghalado gazdasdgi ugyekr6l val6

d6nt6s, az rtnoxJeg ait'ar elfogadott 6re. p"nrugyi terven beluli evkdzi 6tcsoportoslt6sok

h)

i)

vegrehajt6sa;
a- Sportsz6vets6g szabAlyzatainak elk6szit6se, elk6szlttet6se 6s elfogad6sa majd az

elfogadott szabAlyiatok kiad6sa, illetve kozz6t6tele 5 napon belUl a szovets6gi honlapon;

a bportszovets6gi Versenybizotts6g (SVB) el6terjesztese alapj6n az orszAgos roptet6si

versenyprogram megdliapitala es kiiEsa, a Nemzeti Versenyek es Magygl Kupa versenyek'

illetve a Sportszovei'segi'Birdlo Bizotts6g (SBB) el6lerjesztese alapjdn a kiSllit6si versenyek

felteteleinek megSllapitZsa, kihirdet6se, tLtUtvizsgdl6sa, a versenykilr6sok jovdhagy6sa;
-sportcimek 

ad5m6ny ozAsa 6s odait6l6se, rij sportc(mek alap[t6sa es kilr6sa;

a tags6gi viszonnyaikapcsolatos d0nt6sek meghozatala, ezen belUl:

. i jogi szem6iyis6gfi tagok felv6teli k6relm6nek elbir6l6sa, 6s azokkal a

versenyszervez6i meg6llapod6s megk6t6se vagy felbont6sa;

o V€tSlnyz6k, versLnyz6i kozois6gek ve+senyke+tile+be versenyszewez6t
besorol6sa versenYz6s celj6bol;

. a ve+senvxerur* versenyszervezS tags6gi viszonySnak az alapszab6lyban

i)
k)

meghat6rozottak szeri nti t6rl6se;
6s mindezen k6relmekkel kapcsolatban hozott hat1rozat felt6teleinek

meg6llapit6sa, 6s sz5mon k6r6se, a szabSlyok szerinti betartatSsa;

,, nrrp"*rrlalvorh ,"ghatdrozott keretek kdzdtt kapcsolattart6s a szakbizotts6gokkal,
r, r- ^ ^-a-- ^lr^rI^^ ^^^+;

";i';;nx?]inJ["rui 
ir6-nyit6sa 6s eilen6rz6se, a szakbizottsagok beszSmoltat6sa, eseti

ideiglenes siakmai bizotts6gok megalakit6sa, megblz6sa,

zokdnyvvezet6
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m) a Sportszovetseg minden olyan Ugyenek intez6se, amely nem tartozik a KUlddttgytlles

kiz6rolagos hatSskdr6be, 6s a dont6s nem s6rti m6s vdlasztott felel6s testUleti szerv
szab{lyzalba n rdgzltett h atSs kdr6t;

n) a kUls5 hazai 6s nemzetkdzi szervezetekkel tdrten6 ir6sbeli 6s tdrgyalSsos kapcsolattart6s,
a nemzetkdzi rendezv6nyeken val6 16szv6tel felt6teleinek megSllapltdsa, a 16szv6tel

enged6lyez6se, az ezzelkapcsolatos ddnt6sek e16k6szltese, meghozatala 6s v6grehajt5sa;
o) a Sportszdvets6g k6pviselet6ben 6s megbiz6s6bol a Nemzetk6zi Galambdsz

Sportszovets6g (FCl) 6s a kUlf6ldi sportsz6vets6gek 6ltal kiirt nemzetk6zi rendezv6nyekre
kiutaz6 kUldottseg kijel6l6se, a Bir6lo Bizottsdg javaslata alapj6n a kUlf6ldi kiSllit6sokon
r6sztvev6 birdl6k kijelol6se, a Nemzeti Sportsz6vets6g nemzetk6zi rendezv6nyein r6szt

vev6k kijel6l6se;
p) a sportszdvets6gi kiadvdnyok, szakkdnyvek, sajtoterm6kek megjelentet6s6re, azok tartalmi

6s mennyis6gi mutat6ira vonatkozo ddnt6sek meghozatala, a hirdet6si es berleti d'tjak

meghatSrozdsa;
q) a lportszdvets6gi tiszts6gvisel6k feletti etikai felUgyelet gyakorlSsa, a ,,m6ltatlann6 vdl6s". 

meg6llapit6sa, a tiszts6gvisel6 felfUggeszt6se, visszahiv6sa, vagy KulddttgyUl6s 6ltal

v6lisztott tiszts6gvisel6k eset6ben a K0ldottgyfil6s szAmdra visszahiv6 javaslat

el5terjeszt6se;
0 szakbizotts6gi hatArozat ellen benyfijtott fellebbez6s elbirdl5sa;
dl a KUld6ttgyUtes anat alapitott elismer6sek 6s kitUntet6sek odalt6l6se, tiszteletbeli tags6g

megad6sa,
t) a versenyvezet6k es blr6lok k6pz6si 6s

szakmai tartalm6nak 6s v6grehajtds6nak
int6zked6s;

az SVB javaslata alapjdn koz6p 6s hosszri t6v0 fejleszt6si program elk6szlt6se;

a f6titkiir kinevez6se, felment6se, besz5moltat6sa;
dOnt6s a Spo(szovets5g szolg5ltat6sai16l;
a jogi szem6lyis6g( tagok, 6s azok term6szetes szem6ly tag€ag tagjainak

nyitv6ntart6sa 6s a- halArozatok, szervezeti okiratok 6s egyeb kdnyveinek vezet6se 6s a

Sportszdvetseg m fi kod6s6vel kapcsolatos i ratok meg6rz6se ;'az 
Alapszabdly felhatalmaz6sa alapjiin a jogi szem6lyis6gff tag felvetel6r6l valo ddnt6s;

minden olyan feladat, amely a Sportsz6vets6g mfikod6se folyam6n felmerul, 6s m6s

el6ir6s nem rendel kifejezetten m6s szervezet hat6skor6be.

min6sit6si m6djdnak, valamint a tov6bbk6pz6sek
meghat6rozAsa, a min5sit6sek kiad6sSr6l val6

u)
v)
w)
x)

v)
z)

3. Fellebbez6si 6s kifogdsol6si jog:
a) Az Eln6ks6g olyan hatArozata ellen van helye a KUld6ttgytjl6shez c[mzett fellebbez6snek,

a m ely a tago kat j og a i n a k gya ko rl 5s6ban korlltozza'
b) Az ittatanos s2ervezeti 6letet vagy a p6nzUgyi tervet erint6 hat1rozatok ellen a

KUld6ttgy(l6s r6sz6re irdsbeli kifog6sol6 inditv6ny terjeszthet6 el6. A kifogds

el6terjeszt6s6re b6rmely tag, k6pvisel5je jogosult.

c) A fellebbez6s vagy a kifog5s ahatArozat vegrehajtds6ra nincs halaszt6 hat6llyal'

4. Az Eln6ks6g kiz6r6lagos hat6sk6r6be tartozik a Sportszdvets6g r6sz6re ingatlan vagyon

megszez6se, megterhel6se, elidegen[t6se, hitel felv6tele, jog16l valo lemond6s, gazdasdgi

v6tlilkozdsi tev6kenys6g elhat5roz6ia, valamint minden olyan jognyilatkozat, amelynek alapj6n a

Sportszdvets6g szdm6ra jelent6s vagyoni terhek vagy kdtelezetts6gek keletkeznek.

5. A Sportszovets6g a KUlddttgyfil6s dltal elfogadott 6ves besz6mol6t a honlapj6n kozz6tes=i,9?
az OrszAgos Bir6sZgi Hivatalnakkbzzlt6telre megkiildi. A mell6kletnek tartalmaznia kell a Civil

tv. 29. $-6ban meghatdrozott kotelez6 elemeket.

XlV. A Sportszdvets6g eln<ike

1. Az elndk a Sportszdvets6g napi Ugyeinek elso sz6m( i16nyitoja, a Sportszovets6get

torv6nyesen, 6ndll6an k6pviseli, a torv6nyess6g 6s az al mtikodes megtart5sdnak

vvezetb
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legfdbb ore. K6pviseletet gyakorol hatosdgokkal, harmadik szem6lyekkel 6s kUlf6ldi

sportsz6vets6gekkel szemben. K6pviseleti jog6t kiz616lagosan vagy az Alapszab6lyban
meghatdrozott esetekben 6tru h6zott jog korben gyakorolja.

2. Az elndk feladata 6s hat6skdre:
a) dsszehlvja az elndks6gi Ul6st, a KUldottgyrlll6st 6s ezeken az Ul6seken eln6k6l, vagy maga

helyett levezet6 elnrikrit javasol.
b) irrinyitja 6s ellen6rzi a sportszdvets6gi munkaappar6tust, 6s a szakbizottsdgok

tev6kenys6g6t;
c) alitirja - els6sorban a kizlrolagos jogkdr6be tarlozo t6mdkban - a leveleket, okiratokat,

hivatalos kiadvdnyokat 6s felel6s a kiadott adatok valodisdgdert;
d) ellen6rzi a Sportszovets6g gazd6lkodSs6t, annak szUks6g szerinti modositds6ra javaslatot

tesz;
e) tev6kenyen r6szt vesz az Elndks6g munk6j5ban, a hatArozatok meghozatalflban, az

ElnOksegnekahatdrozatok v6grehajtdsSr6l, a v6gzett tev6kenys6g16l beszdmol;

0 kirls6 hazai 6s nemzetkdzi szervek el6tt k6pviseli a Sportsz6vets6get, 6polja a nemzetkdzi
postagalam bsport kapcsolatokat;

g) elrendelheti a testUleti szervek 6s szakbizotts6gok osszehlvdsAt, azok Ul6sein 6szrev6telt,
javaslatot tehet szavazati jog n6lkUl;

h) az Ellen6rz6 TestUlet, illetve a Fegyelmi Bizottsdg eln6k6hez eljuttatott irdsbeli
inditv6nyban kezdem6nyezhet vagy elrendelhet vizsgilatot, illetve elj6r5s lefolytatdsdt;

i) a j6vdhagyott 6ves p6nzugyi terv keret6n belUl az egymilli6 forintot meg nem halad6
6sszeg Stcsoportositds6t enged6lyezi ;

j) a szevezet munkav6llal6i felett gyakorolja a munkdltat6i jogokat, 6s az ezzel kapcsolatos
szerz6d6seket egy szem6lybe n al6irla;

k) a Sportszdvets6g jogi, informatikai, gazdas6gi, mriszaki 6s p6nzUgyi feladatainak
int6z6s6re az el6ir6soknak megfelel6 k6pzetts6grli szakembert alkalmaz, vagy a feladat
ellStds6ra megfelel6 tev6kenys6gi kdrrel rendelkez6 gazdas6gitdrsas6got biz meg;

l) kapcsolatot tart a hlrk6zlS szervekkel, a m6di6val.

3. Az eln6k koordin6lja, osszehangolja a bels5 szervek munk6jdt, 6s a versenykerUletekkel kotdtt
Meg6llapod6s veg rehajtdstit.

a) A Sportszdvets6g elndke a jogszab6ly, a sportszdvets6g alapszabdlya, szab1lyzalai
megs6rt6se (a tovdbbiakban: jogszabdlys6rtSs) eset6n felhivja a ve+senyke+Uletet
versenyszervez6t, vagy az Ugyeszs6get a jogszab6lys6rt6s megszUntet6s6re.

b) A versenykerUlet versenyszervez6 jogi szem6lyis6gfi tag a felhiv6sban foglaltakat
megvizsgdlja 6s a megadott hatdrid6n belUl, az annak alapjdn tett int6zked6srol vagy egyet
nem 6rt6s6r6l a Sportszdvets6g elndk6t t6jekoztatja.

c) Az elnokdt akad6lyoztat6sa eset6n az alelndk, az o akadllyoztat6sa eset6n az eln6ks6g
dltal kijel6lt elnoks6gitag helyettesiti [rdsban meghat6rozott korlStozott feladatokra.

XV. A Sportsz<ivets6g alelncike

1. A alelndk az eln6kdt akad6lyoztatlsa eset6n teljes jogk6rrel helyettesiti mindazon Ugyben,

amely az elndk feladat- es hat6skdr6be tarlozik. Munk6j6t a szab6lyzatok 6s a testOleti szervek
hatArozatai alapjdn az eln6k ir5nyitSsa mellett v6gzi.

2. Az elnok vagy az EInOks6g felk6r6se alapj6n konkr6t Ugyekben elj6rdst folytat, k6pviseli a
Sportsz6vets6get.

3. Az elndkkel egyUttmtik6dve a Sportszdvets6g marketing, kommunikdci6s tev6kenys6g6t
el6segiti, r6szt vesz a mfik6d6si felt6telek megteremt6s6ben. A versenykertlte+ek
versenyszervez6k aktuSlis probl6m6it figyelemmel kls6ri, )elzi az Eln6ks6g fel6, javaslatot tesz az
adott k6rd5sekben lehets6ges sportszdvetsegi ddnt6sekre. tov6bbd sportdgfejleszt6si
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kerdesek k6szit6se, eloterjesztese, tdrgyal6sa, a Sportszovetseg tagszervezeteinek szekhelyei

szerinti onkormdnyzatokkal, onkormdnyzati szervekkel valo kapcsolattartds segit6se.

4. Szewezi 6s elvi ir6nyit6 tev6kenys6g6vel hat6konyan kdzremtjkddik a sportszdvets6gi Verseny
Bizotts6g 6s a Birdl6 Bizottsdg munkdjdban, az orszdgos versenyprogram kidolgoz6s6ban, a

ki5ll itris eredm6nyei nek ellen6rz6s6ben 6s programjAban.

5. Figyelemmel kfs6ri a sporttechnikai eszk6zok fejl6d6s6t, a versenyszabAlyzat, bir5l6 szab1lyzat
idSszerris6g6t, kezdem6nyezi ezek kieg6sz[t6s6t, m6dosit5s6t.

6. A F6titk6rral beszerezteti a kiutaz6shoz szuks6ges enged6lyeket, egyezteti a kUlfoldi

sportszovets6gekkel a felereszt6si helyeket.

XVI. A Sportszdvets6g EIlen6rz5 Testtilete

1. Az Ellen6rz6 TestUlet a tags6gi viszonyb6l ered6 jogok 6s kdtelezetts6gek biztoslt6sdnak, a

testUleti szervek mfik6d6s6nek, a gazddlkod6snak, a Sportszdvets6g eg6sze mfikod6s6nek 6s

tev6kenys6genek legf6bb ellen6z6 testUlete, mely a KUlddttgy0l6snek tartozik felel6ss6ggel.

2. Az Ellen6rz6 TestUlet taga az a nagykor0 szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a

tev6kenys6ge elldtSsdhoz szirks6ges kdrben nem korl6tozlilk. Nem lehet az Ellenorz5 TestUlet

tagja, akivel szemben a vezet6 tiszts6gvisel6kre vonatkoz6 kiz1r6 ok 5ll fenn, tovdbbd aki, vagy

aki ne k a hozzfulartozoia a S po rtszdvets6g vezet6 tiszts6gvi sel 6je.

3. Az Ellen6rz6 TestUlet tagjai az Ellen6rz6 TestUlet munkdj6ban szem6lyesen k6telesek r6szt

venni. Az EllenozS TestUlet tagjai a Sportsz6vets6g Ugyvezet6set6l fuggetlenek, tev6kenys6gUk

so16n nem utasithat6ak.

4. Az els6 Ellen6rz6 TestUlet tagjait a KUlddttgytll6s v6lasztla. Az Ellen6rz6 TestUleti tagsdgi
jogviszony az elfogaddssal jOn l6tre.

5. Az Ellen6rz6 TestUletitagsdg megszfin6s6re a vezet6 tiszts6gvisel5i megbizalAs megszfin6s6re
vonatkoz6 szabdlyokat kell alkalmazni, azzal, hogy az Ellen6rz6 TestUlet tagj6nak lemond6

nyi I atkozatdt a S portszdvets6 g E I n 6 ks6geh ez int6zi.

6. Az Ellen6rz6 TestUlet a KUlddttgytlles 6ltal titkos szavazdssal ot 6vi id6tartamra vdlasztott

elndkb6l 6s n6gy tagb6l 6s egy p6ttagb6l 5116 testUlet.
Megbizat6sa a megvdlasztds6t v6gzo KUld6ttgy0l6s berekeszt6s6vel kezd6dik 6s a k6vetkezo
vdlaszt6si Ki.r ld6ttgyfi l6s berekeszt6s6i g tart.
Amennyiben valamelyik v6lasztott tag lemondana vagy tagsdga megszUnne, hely6re az elndk a
p6ttagot hlvja be, aki ezzel rendes jogri tagg6 lep el6.
A trg logaif es fotetezetts6geit csitiszem6lyesen gyakorolhatja Uj tag vSlaszt6sa eset6n annak

megbizatesa az eredetileg megvSlasztott testUlet mUk6d6s6nek idej6re sz6l. A testUlet Ugyrendj6t

maga Sllapitja meg.
Az Ellenorz6 TestUlet elndke 6s tagjai (p6ttagjai) m6s testUleti szervezetbe nem v6laszthatok 6s

semmif6le m6s szdvets6gitiszts6get nem viselhetnek. Az Ellen6rz6 TestUletitag 0jrav6laszthat6.

7. Az Ellen6rz6 TestUlet mUk6d6se
a) Az Ellen6rz6 TestUlet negyed6vente, illetve a Sportszdvets6g 6vi rendes KUld6ttgy0l6seit

megel6z6 30 napon belUl tartja Ul6seit, valamint szUks6g eset6n b6rmikor Ul6sezhet.

b) AzEllenSz6 Testilletet az eln6k hivja 6ssze a napirendi pontok megjel6l6s6vel. A tagoknak
a meghiv6st az Ul6s el6tt legaldbb 8 nappal post6n, telefaxon, surg6s esetben telefonon
megkUldi.

c) Az Ellenorz6 TestUlet Ul6seit ket tag az ok es a cel egy
ha az elndk ezt nem-!gg1i meg, illetve kdtelezetts6g6t

megjel6l6s6vel osszehivhatja,

... . ..). :..1..... .., (r.i,,,,..-...... ....
Hegyi Gqoigy elnok
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d) Az Ellenorz6 TestUlet hatdrozatk6pes, ha a tagjainak 213-a, de legal6bb h6rom tag jelen

van.
AzEllen6rz6 TestUlet halfirozatait egyszer[l sz6t6bbs6ggel, nyilt szavazdssal hozza.
Ha bdrmely tag k6ri, 0gy hatdrozathozatal elotl az elndk titkos szavazAst rendelhet el.

Szavazategyenl6s6g eset6n a k6rd6st elvetettnek kell tekinteni 6s kdvetkezo alkalommal
ism6t szavazlsra kell bocsdtani, vagy egyhangU szavaz{st kell el6irni.

Minden Ellen6rz6 TestUleti tjlesr5ljegyzSkdnyv k6szul, mely tartalmazza ajelenlev6ket, az

Ul6s helyet, idej6t, a napirendet 6s a hat1rozatokat. A jegyz5konyvet ismertetni kell az
ellen6rz6sben 6rdekelt szem6lyekkel, akik a jegyz6konyv tartalm Ara lszrev6teleket tehetnek.

A jegyz6kdnyvben fel kell tUntetni minden olyan t6nyt, vagy v6lem6nyt, amelyet a tagok
javasolnak. Az esetleges kisebbsegi vagy kulonv6lem6nyt, tiltakoz6st minden esetben
jegyz6konyvezni kell vagy azt ir6sban a jegyz6k$nyvhdz kell mell6kelni.

Rdgziteni kell a szavazds eredm6ny6t, az ellenszavazok v6lem6ny6t.
A jegyz6kdnyvet az Ul6st kovet6 h6rom napon belUl kell elk6szlteni. A jegyz6k6nyvet az

elndk hitelesiti 6s megkUldi a tagoknak, tov6bbd szUks6g eset6n a Sportszdvets6g
elnok6nek.

k) Az Ellenorz6 TestUlet maga szervezi meg iratkezel6s6t.
l) A hatSrozatokat sorsz6mmal 6s 6v megjeldl6ssel kell ell6tni 6s nyilv5ntartani.

8. Az Ellen5rz6 Testtrlet hatSskdre, joga 6s feladata
a) A Sportsz6vets6g mfik6d6s6vel 6s a gazd6lkod6ssal kapcsolatos bdrmely Ugyet

megvizsgSlhat.
b) Jogosult az iratokba betekinteni, tov6bbd a tiszts6gvisel6kt5l,

alkalmazottakt6l felvil69ositdst k6rni, melyre a felvildgosit6s
Sportsz6vets6get 6rint6 Ugyekben k[ls6 szervekt6l kdzvetlenUl

s)

h)

bizottsigi tagoktol 6s
megaddsa kotelez6; a

k6rhet ti4ekoztat1st 6s

adatokat.
c) Az operatfv feladatokat v6gz6 Elnoks6g, szdvets6gi szakbizotts6gok (tov6bbiakban:' 

operatlv testUleti szervek) r6sz6re felhivdst adhat, hogy a jogszabdlyoknak megfelel6en
j6rjanak el.

O) 
- 

S6tyosabb esetekben inditvdnyozhatla az operativ testUleti szervek eg6sz6nek vagy' 
tagjainak felel6ss6gre von6sdt, gazdas6gi bfincselekm6ny gyanfja eset6n joga, illetve

fot-elessege az illlimi tdrv6nyess6gi felUgyel6 szervhez, valamint az illet6kes nyomoz6

hatos6ghoz feljelent6st tenni.
e) lnditvdnyozhitja rendkivUli KUld6ttgyrlil6s 6sszeh[v6sdt, a rendk[vUli KUldottgytilest

6sszehlvhatja, ha az Elndks6g nem tesz eleget erre vonatkoz6 kdteless6g6nek.

0 FelUlvizsgdlja a Sportszdvets6g 6ves zdrszAmadAslt 6s arr6l jelent6st tesz a

Kuld6ttgyfil6snek, v6lem6nyt nyilv6nit a KUlddttgyfil6s r6sz6re a KUldottgyfil6s el6 terjesztett
besz6mol6kr6l 6s jelent6sekrSl.

g) Evente legal6bb k6tszer t6teles ellenSrz6st tart, tev6kenys6g616l a KUldottgytil6snek

6vente egyszer beszSmol.
h) n vatai2tdsi (tisztrijit6) KUldottgytil6sen a Vdlasztdsi Jelol6bizotts6g jelenlet6ben 6s

kozremfikod6s6vel a titkos szavazatokat 6sszesz6mlSlja 6s 6rt6keli.

9. Az ellen orzds megkezd6s 6rbl az ellen6rzott terUlet felel6s tiszts6gviseldj6t es a sportszdvetsegi

Eln6k6t 6rtesiteni kell, aki az ellenoz6sn6l jelen lehet 6s az Ellenorz6 TestUlet meg6llapit6saira

6szrev6teleket tehet.

10. A Sportsz6vets6g illetekes testUleti szervei k6telesek 6rdemben megt6rgyalni az Ellen6rz6

TestUlet javaslatait, inditvdnyait s azok t6rgy6ban hatdrozni. Az Ellenbrz6 TestUlet eln6ke az

Alapszabdlyban meghatdrozott testirleti szervek ul6sein tan6cskoz6sijoggal r6szt vesz.

XVll. A Sportsz<ivets6g Fegyelmi6s Etikai Bizottsiga

SFB) a tags6gi viszonyb6l
6s rendelkez6sek

1. A Sportsz6vets6g Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdga
,6s mds szabllyzatbanered5, az

Gvrirev elnok(*
i

el6irt
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megszeg6s6vel elkovetett fegyelmi uetsegek elbirdlSsdnak sporlsz6vets6gi szerve, amely a

KUta6ttgtfil6snek tartozik felel6ss6ggel. Tag kizArlsArol a Kuldottgytll6s jogosult ddnteni.

2. A Sportszovets6g Fegyelmi es Etikai BizottsSga a Kulddttgyfil6s 6ltal vdlasztott eln6kb6l, n6gy

tagbol es ket p6ttigboi 6ll. Amennyiben valamelyik v6lasztott tag lemondana, vagy tags6ga

m6gszuinne, heiy6re-az SFB elnok a vdlaszt6s sorrendj6ben a kdvetkez6 pottagot hivja be, aki

ezzel teljes jogf tagg6 l6p el6.

3. A Sportszdvets6g Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg6nak hatdskdre:

a) els6fokrj fegyetmi jogkdrben a sportszdvets6g jogi szem6lyis6gfi tagjai. 6s azok
term6szetes 

-izem6iy 
tagjainak 6s helyi tiszts6gvisel6inek e min6segukben elkovetett

fegyelmi Ugyeinek elbirales; sorSn a mindenkori helyi kdzdss6g fegyelmi 6s etikai bizotts6ga

az illet6kes.
b) A Sportszovets6g Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdga m6sodfok0 sportfegyelmijogkdrben j6r el

. ve+seny*eFuteti Sportsz<ivets6g iogi szem6lyis6gfi tagjai tiszts6gvisel6 ellen;

r fegyelmi Ugyben hozott els6 fok0 hatArozalfellebbez6s6nek elbirSl6sakor;

4. A Sportszdvets6g hivatalos versenyeinek felUgyeleti rendje:

a) A Sportszovitseg szervezeti rendj6ben a versenyfelUgyelet es a fegyelmijogkdr gyakorlSsa' 
az azokra v6lasztott szervezetek r6v6n k6tszint( eljSrdsban val6sul meg.

b) A Sportsz6vets6g jogi szem6lyis6gfi tagjainak, tagegyesUleti tag vagy tagegyesUleti' 
v5lasztott tiszts6gviJelo UgyeOen els6 fokon tagegyesUlete jdr el, mdsodfokon az adott jogi

szem6lyis6gfi irg v6lisztott testi.ilete hoz d6nttist. Abban az esetben, ha

Sportsi<iveis6g jogl szem6lyis6gfi tagja nem tagoz6dott teriileti elv szerinti

sportszervezet-Oe, es <inallO egyestileti formiban mfik<idik, els6 fokon saj6t v6lasztott
testiilete, misod fokon a Sportszdvets6g Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6ga j6r el.

A sportsz6vets6gi vdlasztott tiszts6gvisel6k fegyelmi vetsegeit els6 fokon a Sportszdvets6g

Fegyelmi es Etikai Bizotts5ga, m6sodfokon a Kuldottgyfil6s birSlja el.

A-mdsodfok0 dont6s ellei tovdbbi fellebbez6snek helye nincs, de a tagnak jog5ban dll a

hatilrozatot a tudom6sra jutdstol sz6mitott 30 napon belUl bir6sSgon megt6madnia, kiv6ve a

versennyel kapcsolatos hat6rozatokat.
A Sportszovets6ghez tarloz6 b6rmely szervezet term6szetes szem6ly tagjit, ha

szdnd6kosan meg-szegi a Sportsz6vets6g Alapszabdly6t 6s Versenyszabfllyzat{t az

elk6vetett v6ts6g iUtya-vat ardnyosan a Fegyelmi es Etikai Bizotts6g, a Fegyelmi 6s Etikai

SzabAlyzatOan megtratdrozott eljdr6srend szerint lefolytatott eljdr6sban id6szakosan vagy

v6glegesen eltilthatja a postagalambsport tev6kenys6gtSl'

5. Fegyelmi 6s etikai v6ts6g az alapszabdlyt s6rt5 vagy alapszab6ly ellenes magatartSs

tev6kelnyseg, mulaszt6s, a spo-rtszovets6g Kulddttgyrll6si hat6rozatainak be nem tartdsa valamint

, .porirro-vets6g c6ljaivai ellent6tes 
- 

magatartdst tan0slt6, a mtikdd6st vesz6lyeztet5

$sszeferhetetlen, bomlaszt6 illetve sportszertitlen magatartfs.

6. Fegyelmi eljdr6s nem indithato abban az esetben, ha a cselekm6nyt nem fegyelmi v6ts6g, vagy

bir6s6g, vagy m6s hat6s6gi riton 6rv6nyesithet6.

7. A fegyetmi Ugyek elbir6l6s6nak rendj6t 6s az eljdr6s szab5lyait a Fegyelmi 6s Sportetikai

Szab 6ly zat tarlal m azza.

g. Szovets6g eln6ke m6rlegeli a fegyelmi elj6rSs elrendel6s6nek szUks6gesseg6t. Abban az

esetben, ha a fegyelmi elj6r6s az eln6k szem6lye ellen ir6nyul, az alelndk int6zkedik'

9. Fegyelmi Ugyekben a sz6vets6g elnoke m6ltdnyoss6got

m6rs6kl6s teki ntet6ben).

hat (indoklis mellett

c)

d)

e)

vvezetb
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10. A Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g eln6ke a KUlddttgytil6snek 6vente kdteles besz6molni.

Xvlll. A Sportszdvets6g szakbizotts6gai

1. A szakbizottsdgok az adott szakterUleten szdvets6gi feladatokat ldtnak el.

2. A Sportszovets6g alapvet6 szakmai c6ljainak gyakorlati vegrehajtdsa els6dlegesen a kovetkez6

tev6kenys6gekben tu krdz6d i k:

a) roptet6si 6s kiSllit6si versenyek szervez6se, rendez6se, lebonyolltdsa,
b) a versenyekhez szUks6ges szakemberek k6pzese 6s biztosit6sa,
ci szaklap kiaddsa [tj6n a tagoknak a szervezeti 6lettel 6s a szakmai ismeretekkel

kapcsolatos tSj6koztat6sa,
d) a tudom6ny 6s technol6gia fejl6d6s6nek figyelemmel kls6r6se, az ismeretek terjeszt6se, a

vivm6nyok gyakorlati hasznositds6nak kidolgoz6sa 6s kdzrebocsdt6sa.

3. A fenti legf6bb c6lkit0z6sek megval6sit6s6t sportsz6vets6gi szinten az al1bbi szakbizotts6gok

int6zik:
a) Sportszdvets6gVersenybizottsdga(SVB);
b) Sportszovets6g Bir6l6bizottsdga (SBB).

4. A tovdbbi szakbizotts{gok elndkeit, tagjait a KUlddttgyfil6st k6vetS eln6ks6gi Ul6s v6lasztja meg.

Mindenkori l6tsz6mukat az Elnoks6g 
-6llapitja 

meg. Ha valamelyik tag bizotts6gi tagsdga

megszrinik, a soron k6vetkez6 elndksr5gi Ul6sen a bizotts6g elnoke szem6lyi javaslatot tehet a

megUresedett tisztseg bet6lt6s6re.

5. A szakbizottsdgok testUleti szervk6nt, sajSt munkarendjUk alapjSn mfikddnek, dont6si joggal

rendelkeznek azo[ban az Ugyekben, amelyeket az Eln6ks6g hatSskdrUkbe utal. A testUleti Ul6sre

minden bizottsdgi tagot meg kell hivni, azon jelenl6ti ivet 6s jegyz5konyvet kell vezetni.

Hat6rozatkepes i szakbizotts-g, ha tagjainak tobb mint fele megjelent, 6s 6rvenyes a hatArozat,

ha a jelen l6v6k t6bb mint fele t-mogatji ahatdrozatijavaslatot. A fontosabb hat6rozatot k6zz6 kell

tenni a szaklapban, vagy az erintettnek irdsban el kell kUldeni. A szakbizottsdg Ul6senek

nyilvdnoss6gd16l a szakbizottsdg sajSt hat6skorben halAroz.

6. Szakbizottsdgi halArozat ellen a k6zhezv6telt kovet6 15 napon belUl az Elndks5ghez cimzett, de

a szakbizottsdghoz beny0jtott fellebbez6snek van helye.

XlX. A Sportsz6vets6g Versenybizotts6ga

1. A Sportszdvets6g versenYei:
a) bajnoks6go[: hobby, versenyt<er i versenyszervezeti, nemzeti (orszdgos), FtPtt' 

gy;rmek breg-, es 
-tiatal 

galamb egy6ni 6s csapatversenyek, amelyek mfikddtetes6t a

SportszOvets6g, illetve a terUleti szervezeti egys6gek v6gzik'
b) eml6kversenyek.

2. Az SVB feladata 6s hat6skdre:
a) A Sportszovets6g aleln6ke kozremUk6d6s6vel megtervez_i, megt6rgyalja, elfogadja a' 

mindenkori r6ptet6ii versenyre kiterjed6 egys6ges Orsz6gos Sport- 6s-VersenyszabAlyzatol
6s a Sportfegyelmi szabAiyzatot, 

-a 
j6vdhagyott szabAlyzat k1zz1tdteler6l gondoskodik,

rendszeresen-figyelemmel kis6ri a siab6lyok c6lszer0s6g6t 6s aktualitSs6t, 6s szUks6g

eset6n kezdemEhyezi, javasolja azok kieg6szit6s6t vagy m6dosit6s5t, figyelemmel a

Nemzetk6zi Galam-b6sz Sportszdvets6g 6ltal elfogadott versenyz6si feltetelekre.

b) A ve+seny*e+ule+e1 versenyszervezS szervezetek term6szetes szem6ly tagjainak

szakirdnyg 1i6pz6se, tanfolyamok szervezlse 6s tart6sa, a hallgat6k min6sltese, r5szlkre az

el6irt versenyvezet6i igazolv6nyok kiad6sa, a k6pesit6ssel k nyilv6ntartdsa

c) Az egy_s6-ges_o*rszdgos r6ptet6si versenyprogramokat,

vvezet6
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o a vefsenyke+i1+e+ek versenyszer\tez6 egyseges versenyprogramjet,

. az egys6ges eredm6nyszdmol6st,
o a Nemzeti Versenyek programjdt, jovShagy6sra az Eln6ks6g el6 terjeszti.
Kiirja, 6s kozvetlenul vagy k6zvetve szervezi a Nemzeti Versenyeket, ezek technikai

lebonyolitdsi r6szleteit meghatirozza, a helyi felel6s verseny- 6s sz6llltm6nyvezet6k
kijel6les6r6l 6s kioktat6s6r6l gondoskodik, a felt6teleket meghat1rozza 6s kiadja, az

ertekelesr6l 6s d'rjaz6sr6l int6zkedik, a kiemelked6 eredm6nyek dokumentaci6jdt bek6ri 6s

felulvizsgSlja.
Kialakitja a fOldrajzilag dsszefUgg6 terUletek egyutt versenyz6 k6z6ss5geit.
Rendszeresen ellen6rzi a Nemzeti Bajnoksdg 6lgalambjait es versenyz6 galambjait,

6lversenyzoket, olimpiai v6romSnyosokat a versenyd0cban, a gyfijt5helyeken 6s a

stadhelyeken.
fngedetyezi a ve+senyke+iiletek versenyszervez6 szervezetek 6ves versenyprogramj6t.

Az e n g ed 6 I yez6 s m 6dj 6t az O r szfugos S po rt- 6s Ve rse n y szabAly zal tartalmazza.
Felglyel 6s 6rk6dik i Sport- 6s Versenyszabillyzatban foglaltak megtart6sa 6s a versenyek

tiszta#ga felett, 6ltal6nos ellen6rz6si jogot gyakorol a versenykeruleti versenyszervez6si,

uersenylendezesi tev6kenys6g felett. Ezzel kapcsolatban minden szervezet teljes

a hazai 6s nemzetkdzi, birAlattal kapcsolatos

e)
f)

s)

h)

versenydokument6ci6j 6t bekerheti.
i) Biztoiitja a kUl6nboi6 versenyek egyseges felereszt6si koordin6tdinak alkalmaz6sAt, ezek

alapj6n egys6ges elvek szerinti duct6volsdgokat m6ret 6s adat ki.

j) n'itarttretyek- koordin5t6nak megadds6val, GPS segits6g6vel ellen6rzi a startot.'(l 
A fegyelmi feleldss6g kizArolag a logi szem6lyis6gff tagokra vonatkozhat (sportszervezet),' 

a term6szetes szem6lyre a Sportfegyelmi szabSlyzat vonatkozik.

l) V6lem6nyt nyilv5nli 6s javaslJtot tesz a szabllyzatban meghat6rozott sportcimek

adomSnyo z6sdra 6s odait6l6s6re.
m) M6sodiokon hat6roz a ve+senykeruletek versenyszervezS 6ltal szervezett versenyekkel

kapcsolatosan hozott els6 fok0 hatdrozaltal szemben beadott fellebbez6sekben.

3. A Sportszovets6g Versenybizotts6g6nak elndke:
a) a spo(sz6riets6gi szintfi veisenyeken az Orszdgos Sporl- 6s Versenyszabdlyzatban' 

meghatSrozott operatlv felugyeletijogkort ell6tja 6s gyakorolja;

b) a sportszovets6gi Evtionyv 
- 

tartatmi vonatkozdsait az Orsz6gos Sport- 6s

Ve rs e n y szabdly zat e I 6 i rd s a i sze ri nt fe I U lv izs g 5 lj a ;

c) az SVB hatjskorenek hi6ny6t megdllapith at1a, a beny0jtott iratot elutaslthatja, vagy a
megfelel5 bizottsdghoz tov5bbithatja; \

d) ahegismert velsenyszab6lys6rt6sek ugyeben a tdrv6nyess6g helyre6llitds6ra felhlvdst

adhat ki, versenyt urgy aiacsonyabb tzintri versenybizottsdgi hat1rozatot hivatalb6l

meg6vhat, felhiv6isnakVrgy ovds5nak figyelmen kivul hagy6sa eset6ben a tdrv6nyess6gi

fel irgyeletet gyakorlo sportszovets6gi el n6kh6z ford ulhat;

e) s1iyosabb 
-szabdlys6rt6sek 

ugye-ben kezdem6nyezheti fegyelmi elj6r6s megindit5sdt a

S portszdvets6g El ndken6l.

4. Az orsz6gos Versenybizottsdg tagjait az Elndks6g v6lasztja, amelyb6l a bizottsdg elnok6t

kdzvetlenul a KUlddttgyfi l6s vdlasztja.

XX. A S portszdvets6g Bir6l6bizotts6ga

1. A Bir6l6bizotts5g tagja a gportszovets6g dltal rendezett tanfolyamon korSbban k6pesit6st

szerzett versenykerUleti tag lehet.

2. A Sportszovets6g Bir6lobizotts6g6nak feladata 6s hatdskdre:

a) Elk6szlti a Bir6lati szab6Iyzatot, azt k6zz6teszi, annak szuks6g szerinti modoslt6s6t

elv6gzi, a modosit6sok napra-keszs6g616l lehet6s6g szerint gondoskodik' Figyelemmel k[s6ri
- ^zt^-^-/" A^

e gys6 g e s s4-qm]-e-Lq-1 b iztos it6sa 6 rd e k6 be n sza km a i

6s v6ltozdsokat, a c6lszerti 6s
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A versenykerilletek versenyszer\tez6 term6szetes szem6ly tagjainak szakir6ny0

k6pz6se, tanfolyamok szervez6se 6s tartdsa, a hallgatok min5slt6se, r6szUkre az eloirl. bir6l6
igazolvdnyok kiad6sa, a k6pesit6ssel rendelkezok nyilv6ntartdsa.

lrdnyitja a versenykerUlet birdl6i csoportjainak, tev6kenys6g6t birdl6k jel6lesevel 6s

kUld6s6vel el6segiti a versenykerUlet versenyszervez5k kidllit5si versenyein a birdl6i
feladatok ell6tds6t.

A sportsz6vetsrSgi ki6llit6s felt6teleinek meg6llapitdsa 6s kdzz6t6tele, a rendez6i feladatok
ell6t5s6nak megszervez6se, a benevezett galambok eredm6nyeinek ellen6rzrSse, elfogad5sa
vagy elutasitdsa a ki6llit6si birdlat 6s 6rt6keles elv6gz6se, az eredm6nyek kdzz6tetele.

KdzremUk6d6s a katal6gus l6trehoz6sdban.
A nemzetkdzi birAlsi felk6r6sekhez megfelel6 szakemberek aj6nldsa az Eln6ksegnek. A

nemzetkdzi ki6l I it6sok nevez6s6nek dsszedl I [t6sa.

3. A Sportsz6vets6g B[16lobizottsdg6nak elnoke:
a) hatdsk6renek hi6ny6t 6rtelmezi, a beny0jtott iratot elutasithatja, vagy a megfelel6

bizottsSghoz tovdbbithatja ;

b) a megismert versenyszabdlysertesek tigy6ben a tdrv6nyess6g helyredllitiisSra felhlv6st
adhat ki, vagy a t6rv6nyess6gi felUgyeletet gyakorlo sportszdvetsegi Eln6kh6z fordulhat;

c) srilyosabb- szabdlysert5sek Ugy6ben kezdem6nyezheti fegyelmi elj6rds megindlt6sdt a

S portszdvets6g El ndken6l.

XXl. A Sportsz<ivets6g vagyona, jovedelme 6s gazdilkod5sa

1. A Sportszdvets6g 6ves k6lts6gvet6s alapjSn gazddlkodik.

2. A Sportsz6vets6g gazdas6gilag 6ndllo. MUkdd6se 6rdek6ben sporttal 6ssze nem fugg6

gazd6lkodoi 6s vdllalkoz6i tevet<enyi6get, valamint spoftev6kenys6ggel 6sszefUgg6 kereskedelmi

t-ev6kenys6get, mint kieg6szit6 tev6kenys6get folytathat, ez azonban az Alapszab5lyban

meghatirozbtt alapcel szeri nti tev6kenys6ge megval6sitds6t nem vesz6lyeztetheti.

3. A Sportszovets6g mfikdd6sehez szUks6ges bev6tele k az alAbbiakbol tevSdnek 6ssze:

a) tagdij;
bi ga-zOatfoOasi- v6llalkoz6si tev6kenys6gekb6l (szolgSltat6s ny0jtdsdb6l) szdrmazo bev6tel;

c) szponzori bev6tel;
d) kereskedelmi jogai 6rt6kesit6s6b5l szdrmaz6 bev6tel;

"l k6zponti kolts6gvet6si, 6nkormSnyzali, koztestuleti, kdzalapltvdnyi 6s egy6b t6mogat6s;

0 bev6tel a forgalmazott l6bgyUrtik 6s gumigyUrrlk 6rkUl6nbdzeteb6l;
gl a sportsz6retsegi c6lok 

-megvaloslt6sdt 
szolg6l6 tev6kenys6gekb5l, rendezv6nyekb5l,

nevez6si dijakb6l, kiadvdnyok, versenyjegyz6kdnyvek 6s szaklap 5rdb6l, kiSllltSsokbol,

helyfoglal6sb6l, belep6k 6rusit6sdb6l, hirdet6sekb6l, Srver6sekbol szfirmaz6 bev6telek;

h) term6szetes- vagy jogi szem6lyek t6mogat6sa, illetve az Sllami hozzdi1rullsok;
i) m6s szervezett5l, illetve magdnszemelyt5l kapott adomdny;
j) egy6b bev6tel.

eniret iiegfelel6en vagyona keszp6nzbol, k6vetel6sekb6l, ingos6gokb6l 6s esetlegesen

ingatlanokb6l 5ll.

4. A sportszovets6gi tagsag tagdijkdteles. A ve+senyke+uleten versenyszervezSi szervezeten

belUli versenyz6i csoportof tagjai, mint term6szetes szem6lyek ku16nlagnak sz5mitanak.

A Sportsz6vltseg jogi szem?lyis6gfi tagjai, term6szetes szem6ly tagjaik ut6n szimitott a

KUldOttgyUl6s Sltal jovShagyott mert6kfi tagd'tlat fizetnek.
n Sportls}ovets6g iialtitasf,o= s versenykerille+ek versenyszervezS szervezetek az Elndks6g dltal

meghat6rozott d ljjal j6rulnak hozzA.

:rinyvvezet6
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5. A Sportszovetseg bev6teli forr6sa celjainak megvalosltAsdhoz a postagalamb l6bgytirii, a

gumigyfir1 gySrtatriia 6s forgalmaz6sa. A l6bgy(rfi Ardnak megdllapit6sa a KUlddttgyfll6s

hatdskd16be tartozik.

6. A Sportszdvets6g 6ves p6nzUgyi terv szerint gazddlkodik, amelyet az Eln6ks6g el6terjeszt6se

alapjSn a KUlddttgy0l6s hagy j6v6.

7. A Sportsz6vets6g tartozdsai6rt sajdt vagyondval felel, a Sportsz6vets6g jogi szem6lyis6gfi
tagjaitagd'rjukon t0l a Sportszdvets6g tartoz6sS6rt nem felelnek.

8. A Sportsz6vets6g kizArolag olyan v6llalkoz6st alapithat, illetve olyan gazdas6gi t6rsas6gban

vehet rbszt, amelyben felel6ss6ge korl6tozott 5s e korl6tozott felel6sseg mert6ke nem haladja meg

a v6llalkoz6sba (gazdas6gi t6rsas5gba) vitt vagyon6nak merteket.

g. Befektet6si tev6kenys6g eset6ben befektet6si szabAlyzatot kdtelez6 k6sziteni, melyet az

Eln6kseg fogad el.

XXll. A Sportsz<ivets6g vezetS tiszts6gviselSire, a k<inyvvizsg5l6ra 6s azEllen6rz6
Testtilet tagjaira vonatkol6 kdvetelm6nyek, kizAro 6s dsszef6rhetetlens6gi szabilyok

1. Vezet6 tiszts6gviselo az a nagykorri szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pesseg6t a tevekenys6ge

ell6tdsdhoz szUks6ges korben iLm korl6toztilk. Ha a vezet6 tisztsegvisel5 jogi szemely, a jogi

szem6ly koteles kiiel6lni azt a term6szetes szem6lyt, aki a vezetS tiszts6gvisel5i fela_datokat

nevebeh elldtja. A vezet6 tiszts6gvisel5kre vonatkoz6 szab6lyokat a kijel6lt szem6lyre is

alkalmazni kell.

2. Avezetotiszts6gvise16 Ugyvezet6si feladatait szem6lyesen kdteles ell6tni.

3. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6:
a) az, akit bflncselekmdny elk6vet6se miatt joger6sen szabads6gveszt6s bUntet6sre [t6ltek,' 

amig a bUntetett el66lethez fiizodo h6tr6nyos kovetkezmSnyek alol nem mentesUlt;

b) aki liozugyekt6l eltilto it6let hat6lya alatt ell [Btk' 61 S (1) 6s (2) bek. i) pont]; 
.

"j 
,r, akit-e foglalkozastol joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozdst6l joger6s biroi

it6lettel eltiltotiak, az eltiltds hatrilya alatt az it6letben megjelolt tevekenys6get folytato jogi

szem6ly, vezeto tiszts6gviseldje nem lehet. Az eltilt6st kimond6 hat6rozatban megszabott

id6tartamig nem lehet 
-vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a vezet6 tiszts6gvisel6i

tev6kenysSgt6l;
d) aki gondnoksig alatt 6ll.

4. A dont6shoz6 szerv, valamint az Ogyvezet6 szerv hat6rozathozatalilban nem vehet rbszt az a

szem6ly, aki, vagy akinek kozeli hozz1tarloz6ja a hat6rozat alapjSn

a) kOtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesUl, vagy
bi b6rmilyen mZs eiOnyOen r6siesul, illetve a megk6tend6 jogUgyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

S. Nem lehet az Ellen6rz6 TestUlet elndke vagy tagja, illetve kdnyvvizsgAloia az a szem6ly, aki

a) a dont6shoz6 szerv, illetve az igyvezet6 szerv elnoke vagy tagja

b) az a) pontban meghatilrozotsiemely kozeli hozzAtarlozoja 6s azon tagok, akiktiszts6get

nem tdltenek be.

xxlll. A versenykeriiletek, mint versenyszervezS szeruezet

A lV. fejezet 1 . pontj5ban meghat ilrozott szervezet, mint versenykerulet versenytev6kenys6g6re az

l./8. pontjSban foglaltak ir6nyad6k.

zokdnyvvezet6

1. A versenykerUletek tagjai:
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a) postagalambsport celjdra alakitott egyesUletek,
b) alapitv6ny,
c) egy6b jogi szem6ly,
d) jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet, vagy postagalamb6szokat 6sszefog6 civil

tdrsasdg,
e) term6szetesszem6lyek

a

@
3, A Spertszdvets6g tagja (a tevdbbi megnevez6se: versenykerUlet) k5dszdmmal 6s

,'versenVferUtet

4, A versenykerUletek mfik6d6sUk serdn az al6bbi felt6teleknek kdtelesek megfelelni,
a) szabdlyzataik 6s mfikdd6si rendiUk biztesltsa a spertsz6vets6g alapszabdly5ban

e) szabdlyzataikat 6s mUk6d6sUk rendjet maguk hatdrezzdk meg; a tagsdgi viszeny 6s

vSlasztett tiszts5gviselSik szem6ly6nek tekintet6ben maguk d6ntsenek;
d) sajdt vagyennal 6s k6lts6gvet6ssel rendelkezzenek; tartezdsaik6rt 6s esetleges

e) m(k6d6sUk serdn ne s6rts6k mds 6ndll5 jegi szem6ly d6nt6sijegk6r6t;

0' n versenykerulet tagja elyan kUlf6ldi term6szetes szem6ly is lehet; aki MagyarerszSg
ha+6#a+n--+iil lakih I

5, n Spertsz6vetseg a ll,/1 l, pentiaiban felserelt feladatekat; az erszdg terulet6n kizdrelages

legk6rb'en gyaker
versenyszervezS, irdnyit6 jegekkal ruhSzhatja fel az 6ndll6 versenykerUletet,

G, A l6tsz6mkerlSt el6r6se es a Meg5llaped6s megk6t6se 6rdek6ben a tagek tdrsulhatnak' A
versenyek szinvenal6nal< biztesitdsa, l<6lts6g hat6keny szervez6s6nek; benyel[tds6nak 6rdek6ben

versenyz5k terUleti elhelyezked5s6re, az es6lyegyenl6s6g el6r6se 6rdek6ben l6trehezett

t5+sd6sekra,

i+

a) tia a versenykerulet legkevesebb 100 f6 term6szetes szem6ly tagb6l 5ll,

terUleti leg illet6kes versenykerUletbe versenyz6s e6li5b6l,
e) a vers6nykeruletbe tSriult, vagy a Spertszdvets6g Sltal rendelt tagek eset6ben a

Meg6ftaporifs meg l,6t6s6re

:eg€sul+A+e+e*es.
d) 7\ Meg6llaped5ssal egyidqirileg a versenyl<erUletet a Spertsz6vets6g serszSmmal

@t
e) A versenykerUleteken belUl r6pesepertek m6k6dhetnek,

B, Minden 6vben 6j Megdllapeddst kell k6tni a tagsz6vets6gekkelversenyek megkezd6se el5tt a

ryvrvrL
felmendhatja azt a versenykerUlettel k6t6tt Meg6llapodist; ha
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e) valamely szab6lyzatet vagy fels5bb szerv hat6rezat6t nem h4tia v6gre; 6s ezzel
t

a Spertszdvetseg spertdgi sz6vets6gi feladatainak ellStdsdt segitik' A versenyl(erUletek
KuldOttgyrileseinek idSpenUd16l az Eln6ks6get 6rteslteni kell, A versenykeruletek 6ves

Kulddttgytjleseinek idSpentiSt a szaklapban legalSbb 30 nappal el6re k6z6lni kell,

11, n versenykeruletek k6telesek evente a Spertsz6vets6g KUld6ttgyUl6s6t legalSbb 30 napPal

a) a versenykerulet szakmai tev6kenys6g516l sz6le besz6me16 jr5v6hagydsa;

Sesai'md+eff€gadi's+
e) a versenykerUlet 6ves p6nzugyi terv6nek (k6lts6gvet6s) elfegad6sa;

2. 6n6l16 versenykeri.iletnek az a versenyszervez6 jogi szem6lyis6gfi tag min6sUl, amelynek

term6szetes szem6ly tagl6tszima legkevesebb 100 f6 term6szetes szem6ly (bele6rtve sajft
tagsig6t 6s a nila versenyenged6llyel rendelkez6 tagokat is).

3. A Sportszovets6g jogi szem6lyis6gff tagja, amely (a tov6bbi megnevez6se:

versenykeri.ilet) k6dszZmmil Os ,,versenykertilet" elnevez6ssel kieg6szitett m6don keriil
nyilvAniart6sba, amennyiben megfelel a XXlll: 2. pontj6ban foglaltakna_k. Minden m6s jogi

siem6lyis6gfi tag is kap k6dszSmot 6s azzal kertil a nyilvSntartisba, de ,,versenykertileti"
megnevezeit nem hasznSlhatja, ,,versenykertileti bajnoks6got" nem hirdethet meg.

4. A versenyszervez6 szervezetek mffkdd6sUk sor6n az al6bbi felt6teleknek k<itelesek

megfelelni:
il szab1lyzataik 6s mfikcid6si rendji.ik biztositsa a sportszovets6g alapszab6ly5ban- 

meghai6rozott 6lta16nos 6rv6nyfi szab6lyok helyi 6rv6nyestil6s6t.
b) tevEkenys6gi.ik szab{lyozis6ban 6s a hat6rozataikban sai6t tagjaik akarata jelenjen

meg;
siabAlyzataikat 6s mfikod6stik rendi6t maguk hatfurozzAk meg, a tags6gi viszony 6s

vi lasztoit tiszts6gviselSi k szem6ly6nek teki ntet6ben mag u k ddntsenek;
sajit vagyonna-l 6s kdlts6gvet6ssel rendelkezzenek, tartoz6saik6rt 6s esetleges

mulasztfsaik6rt maguk feleljenek;
mfikdd6si.ik sor6n ne s6rts6k, m6s <in6ll6 jogi szem6ly dcint6siiogktir6$
A versenyszewezS szervezet tagja olyan ktilfcildi term6szetes szem6ly is lehet, aki

Magyarorsiig hat6rain tfl lakik, tak6hely6r5l versenyez 6s teljesitette az

c)

d)

e)
0

a la psza b6 ly ba n 6s verse ny szabillyzatba n fog la lt
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5. A Sportszdvets6g a ll.l1-4. pontjaiban felsorolt feladatokat, az orsz6g terlilet6n
kiz6r6lagos iogk6rben gyakorolja, azonban 6vente k6toldalf Megillapod6sban sajSt
feladataib6l helyszini versenyszewezS, ir5nyit6 jogokkal ruh6zhatja fel az <inil16
ve rse nysz erv ez5 sze rvezete kre.

6. A l6tsz6mkorl6t el6r6se 6s a MegAllapod6s megkdt6se 6rdek6ben a jogi szem6lyis6gfi
tagok tirsulhatnak. A versenyek szinvonal6nak biztositisa, kdlts6g-hat6kony
szervez6s6nek, bonyolit6sinak 6rdek6ben c6lszerff, hogy megy6n beliil lehet6leg 1

versenyszewezS szervezet m6k<idjdn, de figyelemmel kell lenni a versenyz6k terUleti
el helyezked6s6re, az es6lyegyen l5s6g el6r6se 6rdek6ben l6trehozott tSrsu l6sokra.

7. A Meg6llapod6s megkdt6s6nek felt6telei:
a) a versenyszervez6 szervezet a Sportsztivets6g alapszab6ly6t 6s m6s szabilyait 6s

testti letei nek dcint6s6t magira n6zve kcitelez5 6rv6ny fi en elfogadja.
b) a versenykertiletbe, mint versenyszervezS szervezetbe t6rsult,- vagy a

Sportsz<ivets6g 6ltal rendelt - jogi szem6lyis6gfi tagok eset6ben a Meg6llapod6s
megktit6s6re a k<iztittUk l6trejdtt egyezs6gben meghat6rozott k6pviseletre jogosult az

illet6kes.
c) A Megillapod6ssal egyidejfileg a versenyszervezS szervezetet a Sportsztivets6g

sorsz6mmal (sz6mit6g6pes k6ddal) jelcili.

d) A versenyszervezS szervezeten beli.il teriileti alapon szervezSdS rcipcsoportok
mfikcidhetnek. A rripcsoportok kialakit6s6nak szab6lyait a Sportszcivets6g
Ve rs e n y s z ab Aly zata tartalm azza.

8. Minden 6vben rii Meg6llapodSst kell k6tni a versenyszewezS szervezetekkel, a versenyek
megkezd6se el6tt minimum 30 nappal. A meg6llapodis megktit6s6nek felt6tele, hogy a

ver-enyszervezS szervezet minimum 100 f5 term6szetes szem6ly taggal rendelkezzen, akik
utin a Sportszdvets6g fel6 az aktu6lis, 6ves Sportsz<ivets6gi tagd'ljat megfizette.

9. A Meg6llapodis felmond6s6nak felt6telei:
Az Elnciks6g lrisban megtett k<izl6ssel, a kcizl6st6l sz6mitott h6rom h6napos hat6rid5vel
felmondhatja azt a versenyszervezSkkel kcitott Meg6llapod6st, ha

a) a versenyszervezS szervezet 7. a) pontban foglaltaknak nem tesz eleget,
b) a Sportszabfulyzat sorozatos megs6rt6se eset6n, amennyiben az Elndks6g, vagy az. 

SVB., vagy az EllenSrz6 Test[ilet, vagy a Fegyelmi Bizotts6g. ir6sbeli felhivisa
ellen6re sem v6ltoztat 15 napon belill a versenyszervezS a jogs6rt5 magatart6son,
fgy a MegSllapodis az dtddik (1 verseny6ven belti!) ilyen iellegfi sportszab6lys6rt6s
utan, azonnali hat{llyal felmond5sra keri.il. A versenyszervezO 6ltal, az adott
verseny6vben rendezett valamennyi hivatalos verseny eredm6nye tcirl6sre kertil. Ez

esetben a Versenyszervez6 6s annak mag6nszem6ly tagjai a Sportszcivets6ggel
szemben semmif6le k6rt6rit6si ig6nnyel nem 6lhetnek.

c) ha 6ves jelent6si kotelezetts6g6nek felsz6lit6sra sem tesz eleget,
di valamely szabAlyzatot vagy fels6bb szerv hatArozatAt nem hajtia v6gre, 6s ezzel

kapcsolatban megfelelS indokl6st nem tud el6adni.

iO. A Sportsz<ivets6g jogi szem6lyis6gfi tagiai 6ves Koz-, vagy Ki.ildtittgyffl6seikr6l,
hat6rozataikr6l, 6ves terveit< elfogad6s6r6l a Sportsziivets6g EInoks6g6t jegyz6kcinyv ftjSn
6rtesiteni kotelesek. A jogi szem6lyis6gfi - versenyszervez6 szervezeti- tagok informici6i a
Sportszdvets6g sport6gi- sz6vets6gi feladatainak ell6t6sit segitik. A jogi szem6lyis6gff
tagok Koz-, vagy Ktild<ittgyfl6seinek id6pontj616l az Elnoks6get 6rtesiteni kell.

11. A jogi szem6lyis6gfi tagok kcitelesek 6vente K6z-, vagyffiildiittgnaPirend*"o'uff;1*2= 
(ll"qM,

lTegyi Gvtlsy elnok PaPdi Imrejlg

yfil6st tartani az al6bbi

.cinyvvezet6
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a) a szakmai tev6kenys6g6r6l szolo beszdmolo jov6hagy6sa;

b) az el5z6 6vi p6nziigyi terv6nek (k6lts6gvet6s) v6grehajt6sSr6l sz6!6 besz6mol6
elfogadisa;

c) az 6ves p6nztigyi terv6nek (kcilts6gvet6s) elfogad6sa;
d) az ellen6rz6 testUlet6nek besz6mol6ja;
e) a tagjaik 6ltal beterjesztett javaslatok.

A jogi szem6lyis6gff tag Kciz-, vagy KtildrittgyUl6s16l k6sztilt jegyz6kcinyvet 6s az elfogadott
beszimol6jukat 6s elSterjeszt6seket a kdteles a Sportszdvets6gnek a Kbz-, vagy
Ki,ilddttgyfi !6st6l sz6mitott 30 napon beltil megktildeni.

12. A jogi szem6lyis6gfi tagok cinillo gazd6lkod6sra jogosultak, bejegyz6siiket kcivet6en
6n6ll6 banksz6ml6val kdtelesek rendelkezni, gazd6lkod6sukr6l a Sportszdvets6g EllenSrzS
Testiilete sztiks6g szerint t6j6koztat6st k6rhet. A jogi szem6lyis6gfi tag kciteles cin6ll6
El len6rz6 Testtiletet is l6trehozn i.

13. A jogi szem6lyis6gff tagok iigy6ben hozott eln<iks6gi hat6rozat ellen a Ktildtittgyfil6shez
cimzett, de az Eln<iks6gnek benyrijtott fellebbez6snek van helye a k6zhezv6telt kiivetS 15
napon beliil.

XXIV. A F5titk6r

1. A F6titkar a napi Ugyint6z6s vezetdje, a testUleti szervek 6ltal hozott 6s a feladatai koz6 tafioz6
hat6rozatok v6grehajtoja. A F6titkArt a Sportszovets6g Eln6ke pAlylzal 0tj6n f6foglalkozds0
munkav5llal6k6nt alkalmazza. A F6titkar bUntetlen el6eletri magyar 6llampolgdr lehet. FelUgyel a

Sportszdvets6g eg6sz6nek tdrv6nyes 6s gazdasdgos mrikod6s6re, 6s az irodai munkaappar6tust
ir5nyitja. A F6titk6r felett a munkdltatoi jogokat az Elndk gyakorolja. A F6titkArt az Elndks6g
hallrozatlan vagy hatdrozott id6tartamra nevezi ki.

2. A F6titker feladata:
a) vezeti 6s i16nyltja a Sportsz6vets6g alapvet6 feladatainak (ll. fejezet) megval6slt5sa

6rdek6ben szUks6ges sportszovets6gi ugyint6z6st, a Sportsz6vets69 minden ugyviteli
tev6kenys6g6t, 6szrev6teleivel 6s javaslataival el6segiti 6s tdmogatja a sportszovets6gi
szervek erre i16nyu16 munk6j6t;

b) j6vdhagy6sra megszerkeszti 6s elk6sziti a Sportszovets6g mfik6desehez szUks6ges

dsszes szabAlyzatot, illetve azok szUks6g szerinti m6dositds6t, az azokban foglalt
rendelkez6seket megtartja 6s megtartatja, torv6ny- vagy szab6lys6rt6s eset6n a felel6ss6gre
von6sra javaslatot k6szit, illetve tesz;

c) figyelemmel kis6ri a hatdlyos jogszabdlyok megjelen6s6t, azok szabAlyzatba foglal6sdra
int6zkedik;

d) azirodai dolgozok munkdj5t irdnyltja, egyUttm0kddik a gazdas6gi ir6nyit6ssal;
e) gondoskodik az el5irt okmSnyok 6s nyilv5ntartdsok (sz5mit6g6pes nyilvdntart5s)

vezet6s6r6l, az 6ves p6nzUgyi terv 6s z1rsz1mad6s elk6szlttet6s6r6l, tov6bb5 mindezek

t6rol5s6rol, meg6rz6s616l, gondosodik a szovets6gi nyilvdntartdsok vezet6s6r6l;

0 utalvdnyozza a p6nzUgyi terv keret6ben kiad6sra kerUl6 dsszegeket, a kiaddsok
jogoss6g5rol meggy6z6dik, a kifizet6seket ellen6rzi, tov6bbS p6nztdrellenSrz6st hajt v6gre;

g) ellen6rzi a kdltseggazd6lkod6s menet6t, a bizonylatok kdnyveles 6ltal id6beni rogzit6s6t, 6s

gondoskodik a Sportszdvets6g mindennem0 kdvetel6seinek id5beni behajtSrsdrol;

h) 6rk6dik a sportszdvets6gi vagyon kezel6se, felhaszndlSsa felett, el6segiti annak
gyarapitds6t, ir5nyitja a vagyon karbantart5si, leltSroz6si 6s selejtezSsi munk6latait,
javaslatot tesz a lelt6rozott t5rgyak kezeldj6nek szem6ly6re vonatkoz6an;

i) felbontja a Sportszdvets6g postakUldem6nyeit, azokat az illet6keseknek tov6bbitja, a
Sportszovets6g iratait, leveleit, adatszolg6ltat5s5t - a bels6 szabllyzatban meghat6rozott
Ugyekben - al6ir1a, illetve aldirdsra el6k6szlti, az abban fop.laltakert felel6sseggeltartozik;ben - al5[rja, illetve al6[rdsra el6k6sziti, az abban forgli

.t ,Wt
Hegyi Gycirgy elnok
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j) tev6kenyen el5seglti a Sportsz6vets6g minden testUleti Ul6s6t, munk6jukhoz segits6get
ny0jt, szUks6g szerint azokon r6szt vesz es t6jekoztatdst ad, a Sportsz6vets6g Elndk6vel
kozosen gondoskodik a sportsz6vets6gi szervek KUldottgy0l6si tagjai megbiz6level6nek
kiadds6rol, illetve a megjelentek szdm bav6tel6rSl ;

k) szervezi a Kulddttgyfil6s, az Elndks6g 6s a szakbizottsdgok halArozatainak v6grehajt5sSt;
l) gondoskodik a KUld6ttgy(les 6s az eln6ks6gi Ul6sek jegyz6kdnyv6nek elk6szit6s6r5l,

orz6s6r ol, a hatAr ozatok nyi lvd nta rt6s6 ro I ;

m) elSkesziti az Elndks6g Ul6seit;
n) t6j6koztatja a hlrkdzl6 szerveket a Sportszdvets6g tev6kenys6ger6l;
o) fogadja a versenykertiletek, testUleti szervek vezet6it, k6pvisel6it, a felmerul6 probl6mSkat

rendezi, illetve az illet6keseknek tovdbbitja, vagy a szuks6ges segits6get megadja;
p) elldtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a sportszdvets6gi szab1lyzatok szdmSra

e15[rnak; feladat- 6s hat5skor6be tartoz6 tev6kenyseg66rt felel6ss6ggel tartozik;
q) a be5rkezett fontosabb levelekrc - az Elndk j6v6hagydsa alapl1n - 30 napon belUl

v6laszol;
r) a sportkdzdss5gekre vonatkoz6 hat5lyos jogszab5lyok alapj6n el6segiti 6s t6mogatja a

postagalambsport tagjait tdm6rlt6 versenykerUletek Sportszdvets6gbe val6 felv6tel6t, a
versenykerUletek szabdlyszerU mtikdd6s6t, ehhez elvi 6s gyakorlati seglts6get ad;

s) megbizdsra k6pviseli a Sportszdvets6get kuls6 szem6lyekkel szemben, az esetenk6nt
szUks6ges t6rgyaldsokhoz 6s egyeztet6sekhez szervez6si seglts6get ny0jt, illetve ezeken
szem6lyesen is r6szt vesz.

3. A F6titker tev6kenys6g6r6l az Eln6ks6gnek 6s az Elnoknek sz6mol be.

XXV. A Sportsz<ivets6g megszfin6se

1. A Sportsz6vets6g jogut6d n6lkUl megsztinik, ha
a) hat6rozott id6re jdtt l6tre 6s a meghat6rozott id6tartam eltelt;
b) megsztin6se meghatdrozott felt6tel bek6vetkez6s6hez kotdtt 6s e felt6tel bek6vetkezett;
c) a tagok kimondj6k megsz(n6s6t; vagy
d) az arrajogosult szerv megszUnteti

felt6ve mindegyik- esetben, hogy a Sportszdvets6g vagyoni viszonyainak lezilr1slra ir6nyul6

megfelel6 eljdras lefolytatds6t k6vet6en a bir6s6g a Sportsz6vets6get a nyilvdntartdsb6ltorli.

2. Jogut6dl6ssal tdrt6n6 megszfi n6s:

A Sportszdvets6g mds jogi szem6lly6 nem alakulhat 5t, csak m6s sportszdvetseggel egyesulhet 6s

csak sportszovets6gekre v6lhat sz6t.

3. A Sportszovets6g jogut6d n6lktlli megsz(n6s6nek 6ltal6nos esetein t0l a
jogut6d n6lkUl megszfinik, ha

a) megval6sitotta c6ljdt vagy a c6lj6nak megval6sit6sa lehetetlenn6 vdlt,

hatdroztak meg; vagy
b) a tagjainak szfuma hat h6napon keresztUl nem 6ri el a ket f6t.

Sportsz6vets6g

es [j c6lt nem

4. A Sportsz6vets6gre megfelelSen alkalmazni kell a cs6deljSrdsrol 6s a felszdmol6si eljdrdsrol

sz6l6 1991. evi lL. torveny szab6lyait. Cs6d- vagy felszdmol6si eljdrSs lefolytat6sa eseten a

Sportszovets6g biros5gi nyilv6ntartdsi adatai k6z6tt be kell jegyezni a cs6d- vagy felsz6moldsi

etlaras kezd6-id6pontj6t 6s befejez6s6t, a felszdmol6, felsz5mol6biztos nev6t, sz6khely6t 6s

levelez6si cim6t.

5. A Sportszovets6g feloszlat6sa vagy jogutod n6lkUli megszrin6se eset6n a hitelez6k kiel6gitese

utSn fennmarad6 vagyont a MOB rendelkez6s6re kell bocs6tani 6s azt az adott sportdg ut5np6tl6s-

nevel6si programjainak t6mogat6s6ra kel I fordltan i.
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6. A vagyon felhaszndlds6nak modjat nyilv6noss6gra kell hozni.

7. A Sportszovets6gnek a blr6sdgi nyilv6ntart6sb6l val6 tdrl6s6re akkor kerUlhet sor, ha a Magyar
Olimpiai Bizottsdg igazolja, hogy a Sportszovets6g az 6llami sportc6l0 tdmogatSs felhaszn6l6sdval
a Sporttdrv6nyben, valamint az 6llamh6ztartds mfik6d6s6re vonatkoz6 jogszab6lyokban
foglaltaknak megfelel6en elszdmolt, vagy azt, hogy a Sportszdvets6g 6llami sportc6l0
t6mogat6sban nem r6szesUlt.

XXVI. Vegyes rendelkez6sek

1. Az Alapszabdlyban foglalt sportsz6vets6gi c6lok 6s feladatok megval6sltdsdnak 6s
v6grehajtds6nak el6segites6re - meghatdrozott c6lra 6s id6tartamra - a KUlddttgyfil6s 6s az
Elndks6g ideiglenes bizotts6got l6teslthet, a bizotts6g mfikdd6si kdr6nek, jogainak 6s feladatainak
egyidejrll kijel6l6s6vel. A kit(zott cel el6r6s6vel, illetve a feladat v6grehajt6sdval 6s a megb[26 elStti
beszSmol6ssal, de legk6s6bb a meghat6rozott id6tartam eltelt6vel az ideiglenes bizotts6g
mtikdd6se megsz(nik.

2. A Sportszdvets6g a szakmai munka fejleszt6s6re, a postagalambsport fejl6des6t, versenyeinek,
kiSllit6sainak rendez6s6t, lebonyolit6s6t segitend6 szakmai el6adoi stdtuszt alaplt, amelyre az

Elnoks6g ker fel szakmailag felk6szUlt, tettre k6sz, p6ldamutat6 sportt5rsat. A szakelSad6i felkeres
egy elnoks6gi ciklusra sz6l 6s megism6telhet6.

3. A Sportszdvets6g kiilddttgyfil6se tiszteletbeli elndkk6 v5laszthatja azon szem6lyeket, akik
legalibb k6t ciklusban a Sz<ivets6g eln<iki tiszts6g6t t6lt6tt6k be. A tiszteletbeli eln<lk az
elndks6gi iil6sein tan6cskoz6sijoggal, de szavazatijog n6lktil r6szt vehet.

4. A Sportszovets6g Sltal megalakitott Maraton Klub 6s a Pannon Maraton Klub hagyomdnyos
fel6pit6set, versenyz6si rendszer6t es 6ndll6s6gdt a Sportszdvets6g a tov6bbiakban v6ltozatlanul
elismeri, 6s nem sorolja versenykeruletbe. A Maraton Klubok versenyein a verseny els6fok0

felUgyeletet a versenyz6 versenykerUlete k6zvetlenUl vagy kdzvetve, m6sodfokti felugyelet6t a

Sportszovets6g megfelel6 testUleti szervei gyakorolj 6k.

5. Az Elnoks6g gondoskodik a testUleti szervek hat1rozatainak 6sszegyrijt6s6r6l a hatdrozatok
tdr6ban. Az Eln6kseg 6s a KUld6ttgytil6s hatdrozatait a Sportsz6vets6g www.postagalamb.hu
megjel6l6sti honlapj dn nyilv6noss5 gr a hozza.

6. A Sportszovets6g mrik6d6s6nek rendj6r6l, valamint a szolgdltat6s ig6nybev6tel6nek modj5r6l,

irodai nyitva tartds6r6l a u/vvw.postagalamb.hu megjel6l6sfi honlapj6n tdjSkoztatja a tags6got.

7. Civil szervezetek alakitdsdnak tdrv6nyi felt6telei
A versenykerUletek l6trehozSs6ra a PTK., a Spoffi6rv6ny 6s a Civil tv. rendelkez6seiben foglaltak
azir1nyad6k.

8. A versenykerUletek versenyszewezSk elndkei minden 6v december 15-6ig a Sportszovets6g
Elnoke 6ltal 6sszehivott tandcskoz6son vesznek r6szt. A tan6cskozdson megvitatj6k

a) a Sportszdvets6g Aleln6k6nek 6s szakbizottsdgi vezet5inek javaslatait a kdz6s mtikdd6s

osszehangol6sa ter6n jelentkez6 feladatokkal kapcsolatban,
b) a Sportszdvets6g Eln6k6nek javaslatait a szab1lyalkalmazdsi 6s kdlts6ggazddlkod6si

feladatokkal kapcsolatban,
c) a megjelent elndk6k tapasztalatait 6s javaslatait a gyakorlati mfikdd6ssel kapcsolatban,
d) 6s ezekkel kapcsolatban aj6nl6sokat hoznak. Az ajlnllsokkal a Sporlszovets6g megfelel6

szervei kotelesek 6rdemben foglalkozni.

8. A Sportszdvets6g tagjai Sportsz6vets6gen belUli vit6ikat a bir6s6gi tit
ig6nybevetele el6tt az Elnoks6g el6tt k6telesek egyeztetni.

z6kdnyvvezet6
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9. Amennyiben, a r6gi Alapszab6ly versenykertilet megnevez6st hasznil, a m6dositott
alapszab6ly XXlll. fejezet6ben megfogalmazottakat kiv6ve, a versenykeriilet megnevez6s
helyett versenysz erv ez5 meg nevez6s 6rtend6.

XXVll. 2A16 6s hat6lyba l6ptet6 rendelkez6sek

1 . Jelen Alapszab5ly m6dositdst a 2020. februdr 15. napjdn tartott rendkivUli KUlddttgyril6s fogadta
el 6s azon a napon lepett hatdlyba.

2. A Sporttdrv6ny, a PTK. 6s a Civil tv. alapjSn, alulirott Elndk ezrlton igazolom, hogy az
AlapszabSly egyseges szerkezetbe foglalt szdvege megfelel az alapszab5ly-modosltdsok alapjdn
hat6lyos tartalm6nak.

Hegyi Gydrgy elndk

Az Alapszabdly mel l6kleteit k6pezi :

16kdnyvvezet6

1. A Sportszdvets6g Szervezeti es Mrikdd6si Szabdlyzata
2. A Sportszovets6g Gazd6lkod6si, P6nzUgyi 6s MunkaUgyi SzabAlyzata
3. A Sportszovets6g Versenyszabllyzata, KiSllit6si 6s Birdlati Szabdlyzata
4. A Sportszdvets6g NyilvdntartSsi 6s AtigazolSsi Szabdlyzala
5. A Sportszdvets6g KitUntet6si 6s Elismer6si Szabdlyzata
6. A Sportszovets6g Fegyelmi Szab5lyzata, azEtikai K6dex

ZArad6k: Alulirott Dr. Gerencs6r Ferenc Ugyv6d mint a k6relmez6 jogi kepviseldje igazolom, hogy
az Alapito Okirat egys6ges szerkezetbe foglalt szdvege megfelel a l6tesit5 okirat m6doslt6sok
alapjSn kialakult hatdlyos tartalmdnak. A szovegben a hat6lyon kivul helyezett r6szek 6+hgz5€sal,
az Oj szdvegr6szek vastag betfivel vannak jel6lve.
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