
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége ezen közleményben tájékoztatja tisztelt tagjait a Fővárosi 
Törvényszék a Magyar Postagalamb Sportszövetség ellen hivatalból indított törvényességi felügyeleti 
ügyben hozott 11. Pkt.30.190/2021/6. számú VÉGZÉS-ről.

Előzmények:
A Sportszövetség Elnöksége az elmúlt közel két évben a különféle törvényi rendelkezések alapján átdolgozta 
saját szabályzatait és azokat összhangba hozta egymással is. Ennek az átfogó munkának az eredménye 
következtében az eddigieknél hatékonyabban tudjuk megvédeni és képviselni Sportszövetségünk érdekeit. 
Annál is inkább szükség volt erre, mert az utóbbi években jelentősen megnőtt az ellenünk – leginkább 
feljelentések alapján - indított vizsgálatok száma. Hangsúlyozzuk, hogy a tíznél több esetből, egyetlen 
alkalommal sem büntettek meg bennünket! Most viszont már azt is tapasztaljuk, hogy amennyiben betartjuk 
és betartatjuk szabályainkat, jóval könnyebben tudjuk megvédeni saját álláspontunkat. A jövőben pedig a 
szervezetünket alaptalanul vádoló és rágalmazó személyeknek szembe kell nézniük tetteik 
következményeivel. A jövőben több időt és energiát szeretnénk fordítani sportunk fejlesztésére és minél 
kevesebbet az ok nélküli rágalmazások kivédésére. A tagság jelzéseiből érezzük ezen törekvésünk 
támogatását. 

Legutóbbi (ugyancsak megnyert) ügyünk, melyről tájékoztatjuk tagjainkat a következő: 

Alább a vizsgálat lefolyását és a keletkezett iratok részleteit tárjuk tagjaink elé. Ezek segítenek megérteni az 
eset lényegi részeit.

Részlet a BRFK által a Törvényszékhez továbbított iratból:



A nyomozó hatóság alapos, mindenre kiterjedő felderítő munkát végzett, melynek folyamatáról és 
eredményéről több oldalas jelentést tett a Törvényszék felé. A vizsgálat büntetőjogi felelősséget nem állapított 
meg, ugyanakkor nem zárta ki szövetségünk részéről az esetleges jogellenes magatartást. Ezért az ügyet 
további vizsgálatra a Fővárosi Törvényszéknek továbbította.

Részlet a BRFK által a Törvényszékhez továbbított iratból:



A fenti indítvány alapján hivatalból lefolytatott eljárás után a Törvényszék az alábbi végzést hozta:



Ezt természetesen nem fogadtuk el. A VÉGÉZÉS ellen, jogi képviselőnk révén az alábbi nyilatkozatot 
terjesztettük elő:

„Az MPGS vitatja a Tisztelt Törvényszék azon megállapítását, hogy 2021. év folyamán a létesítő 
okiratát módosította volna, így értelemszerűen vitatja azt is, hogy a bírósági nyilvántartásban 
szereplő adatok változásának bejelentését elmulasztotta volna, ennek következtében vitatja, hogy 
vonatkozásában a Cnytv. 71/C. § (1) bek. b) és d) pontja alapján törvényességi felügyeleti eljárásnak 
van helye.”

A mindössze néhány soros indoklásban egyértelműen bizonyítottuk igazunkat, rámutatva 
vitathatatlanul törvényes működésünkre! 
Hála jól megreformált áttekinthető és törvényes szabályainknak, a Törvényszék módosította előző 
álláspontját, helyt adva előterjesztésünknek megszüntette az eljárást!

Az erről kiadott végzés JOGERŐS!


