
MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI ÉS 

ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 

 

1. A Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabály II.1. a), II. 4. a) és IV. /12. pontjai alapján 

kizárólagos szabályozási jogkörében az alábbiak szerint állapítja meg a Nyilvántartási, Igazolási és 

Átigazolási Szabályzatát.  

2. Jogi személyiségű tagokról és azoknak további, akár több szinten szerveződött összes - jogi 

személyiségű, jogi személyiség nélküli, valamint természetes személy - tagjairól a Magyar 

Postagalamb Sportszövetség nyilvántartást vezet. (Nyilvántartott Tagság) 

a.) Minden nyilvántartásba kerülő Nyilvántartott Tag jogi személyiségű tag, civil társaság és ezen 

szervezetek természetes személyiségű tagjai nyilvántartási számot kapnak. 

b.) A Jogi személyiségű tagok közül Alapítvány csak a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek tagja, 

és önálló saját - különösen - természetes személy, versenyző tagsággal nem rendelkezik, versenyzési 

tevékenységet nem folytat, így az átigazolás szabályai az ő tekintetében nem relevánsak. 

c.) Az átigazolásra irányuló kérelmet 2 példányban kell előterjeszteni az illetékes szervezethez 

(Egyesület, Civil társaság, Versenyszervező) az átigazolási határidőn belül október 15. – november 

15. között. A többes tagsággal rendelkező természetes személy tagok a fő tagságukat (azt a tagsági 

jogviszonyt, ahol a Sportszövetség jogi személyiségű tagja őutána a Sportszövetségben a tagsági 

jogokat egységesen és kizárólagosan gyakorolja utána, és ahol a tagdíját a természetes személy ennek 

megfelelően befizette) csak az átigazolási időszakon belül változtathatják meg, és igazolhatnak át. A 

természetes személy tagok további tagsági jogviszonyokat (többes tagsággal rendelkező természetes 

személyek további tagsági jogviszonyai) létesíthetnek az átigazolási időszakon kívül is, azzal a 

korlátozással, hogy a többes tagoknak azonos Versenyszervezőnél nem lehet több tagsági 

jogviszonyuk egyidejűleg (azaz további tagsági jogviszonyok csak a főtagságot biztosító 

Versenyszervezőtől eltérő Versenyszervezőnél létesíthetőek). 

Megszűnt tagegyesület, civil társaság természetes személy tagjai (főtagság) az év folyamán bármikor 

átigazolhatók, de csak a megszűnt tagegyesülettel civil társasággal azonos Versenyszervezőhöz tartozó 

tagegyesületbe, civil társaságba. 

 

 

3. Tagegyesületre, Civil társaságra vonatkozó átigazolási szabályok: 

a.) A tagegyesület, civil társaság átigazolása az átigazolási eljárás keretében a tagegyesület, civil 

társaság és az átvevő versenyszervező együttes írásos kérelmére a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség Elnökségének jóváhagyásával történik. 

b.) Az átigazolási kérelem október 15-től november 15-ig a következő versenyévre nyújtható be. 

c.)  Az átigazolási kérelemhez kérelmet „ÁTIGAZOLÁSI KÉRELEM – SPORTSZERVEZET 

ÁTIGAZOLÁSÁHOZ” nevű nyomtatványon kell benyújtani a Sportszövetség Elnökségéhez. 

Mellékelni kell az elbocsátó versenyszervező nyilatkozatát, amelyben igazolja, hogy a 

versenyszervező részéről nincs anyagi, tárgyi követelés. Beleegyező nyilatkozat hiányában 

olyan részletes szakmailag és gazdaságilag alátámasztott kérelmet kell benyújtani, mely az 

átigazolást indokolja. Ugyan ezen a nyomtatványon a befogadó szervezet nyilatkozik a 

fogadókészségéről. A kérelemhez csatolni kell a fogadó versenyszervező küldött-, vagy közgyűlési 

jegyzőkönyvi határozatát a befogadás tényéről. Ennek hiányában az Elnökség az átigazolási kérelmet 

elutasítja! 

 



d.) Az átigazolási kérelemről a Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége határoz. 

e.) Az elnökség megfelelő szakmai indoklással határozhat a tagegyesületek, civil társaságok 

versenyszervezőkhöz tartozásának megváltoztatásáról vagy elutasításáról. 

f.) Egy egyesület, civil társaság csak egy versenyszervező tagja lehet. 

g.) A versenyszervező tagja olyan sportszövetségi tagegyesület, civil társaság, természetes személy 

lehet, amely megfelel az  Alapszabály IV. 14. pontjában részletezett feltételeknek. 

4. Tagegyesületi, civil társaságbeli természetes személy tag új egyesületbe, civil társaságba történő 

átigazolása a 2 egyesület, civil társaság egyeztetése alapján történik. Önálló jogi személyiséggel nem 

rendelkező civil társaság csak annak a versenyszervező szervezetnek az előzetes írásbeli 

hozzájárulásával vehet fel új természetes személy tagot vagy létesíthet vele új jogviszonyt, amelyhez a 

civil társaság tartozik. 

Az átigazolt tagegyesület, civil társaság, illetve azok átigazolt természetes személy tagjai 2 évig csak 

annál az új versenyszervezőnél versenyezhetnek, amelyhez átigazoltak. 

5. Nem lehet átigazolni azt természetes személy tagot, akivel szemben hatályos fegyelmi eljárás 

folyik, illetve fegyelmi határozat meghatározott ideig a versenyzés alól eltiltja. 

6. Nem lehet átigazolni azt a természetes személy tagot vagy tagegyesületet, civil társaságot, akinek az 

átadó tagegyesületével, civil társaságával, versenyszervezőjével szemben anyagi kötelezettsége, illetve 

tartozása van. 

7. Az a jogi személyiségű tag, természetes személy, tagegyesület, civil társaság, versenyszervező mely 

az átigazolási szabályzat paragrafusait megszegi a törvényes rend helyreállításáig a Sportszövetség 

hivatalos versenyein, rendezvényein és versenyeinek értékeléseiben, megjelenéseiben (Nemzeti 

Bajnokság, Magyar Kupa, Nemzeti Kiállítás, Évkönyv) nem vehet részt. 

8. Jelen szabályzatot módosításaival együtt az elnökség 2020. október 17-én fogadta el és rendelte el 

alkalmazását. 

Budapest, 2020. október 17. 
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