
Dr. Gotthard László Úr részére! 

Tisztelt Elnök Úr! 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöke engem bízott meg a feladattal, hogy a Sportszövetség és 
a Derby Klub között kötendő megállapodást előkészítsem. 
 
Az elnökség egyöntetű álláspontja szerint, lehetőséget szeretnénk biztosítani az Önök klubja számára, 
hivatalos postagalamb versenyek megrendezésére. A Sportszövetség szabályzataiban rögzítetteken 
túlmenően ennek egyik előfeltétele a Sportszövetség és a Derby Klub, mint versenyszervező közötti 
megállapodás megkötése. 
 
Amennyiben a klub hivatalos versenyeket szeretne rendezni, működése során alkalmazniuk kell a 
Sportszövetség előírásait. A többi versenyszervezővel (kerületek, tagszövetségek) azonos elvárásokat 
támasztunk a Derby Klubbal szemben is. Sem többet, sem kevesebbet nem kérünk senkitől, mint a 
szabályok MARADÉKTALAN betartását. 
 
A hivatalos versenyszervezői státusz eléréséhez, az Önök klubjának két alapvető feladatkörben kell 
megfelelnie. 
 

1. A tagsági viszonyok rendezése és a tagok pontos nyilvántartása. 
Mint azt mindketten tudjuk, a Derby Klub önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület, melynek 10 
természetes személy tagja van. Ez a törvényeknek megfelel, a Sportszövetség, mint országos szakági 
szövetség szabályzatainak viszont nem.  
A klub versenyein résztvevő tenyésztők tagsági viszonyai eléggé kaotikusak. Van, aki egyesület, kerület 
tagja, s íj módon vesz részt a klub nyílt versenyein. Van, aki nem tagja a Sportszövetségnek, s csak 
Önöknél röptet. A Sportszövetség természetesen csak azoknak a személyeknek az adatnyilvántartását 
kéri, akik tagjai szeretnének lenni a Sportszövetségnek és hivatalos versenyeken kívánnak részt venni a 
Derby Klub szervezésében. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a Derby Klub nem szeretné tagként felvenni ezeket az embereket. A 
megoldás nem olyan bonyolult, mint az elsőre látszik.  
 
Javaslatunk a következő: 

-  Azon tenyésztők, akik a Sportszövetség tagjai kívánnak lenni és hivatalos versenyeken 
szeretnének részt venni (a Derby Klub szervezésében) hozzanak létre civil társaságokat. Mint 
tudjuk, a civil társaságok önálló jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezetek, 
melyeket magánszemélyek alapítanak egy bizonyos célra. (jelen esetben postagalamb 
versenyek) E társaságokat nem kell bíróságon bejegyeztetni. A Derby Klub –mint önálló jogi 
személyiséggel rendelkező egyesület- kössön megállapodást ezekkel a civil társaságokkal, mely 
alapján jogi értelemben ugyan nem lesznek tagjai a klubnak, de megbízzák a klubot, a saját 
érdekképviseletükkel.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Derby Klub - mint megbízott - vezeti a tagnyilvántartást, ezek a 
társaságok a klubon keresztül fizetik a tagdíjaikat, váltanak versenyengedélyt, illetve a klub a 
megállapodás alapján a Sportszövetség küldöttgyűlésén is képviselheti ezen civil társaságok tagjait, 
létszámuk arányában. 
Fontos azonban, hogy az így megalakított civil társaságokban csak olyan személyek 
szerepeljenek, akik más szervezetnél (kerület) nem regisztrált tagok!  
Ez az érdekképviseleti esetekben (küldöttgyűlés), ill. a tagdíj befizetések pontossága miatt légyeges. 
 
Az elmúlt években sajnos sem a tagnyilvántartás leadása, sem a tagdíjak befizetése nem történt meg 
határidőre. A jövőben a korrekt együttműködés érdekében elvárjuk, hogy e téren a Derby Klub is tartsa 
be a Sportszövetség minden tagjára vonatkozó elvárásokat.  
 

2. A Sportszövetség versenyszabályának és az adott évi versenykiírásnak a 
maradéktalan betartása. 

A Derby Klub eddigi működése során e téren is sok kisebb nagyobb hiányosság volt tapasztalható. Csak 
néhány példa: az alapnevezések feltöltése, a versenyeredmények galambom.hu-n való közzététele, a 
start videók galambom.hu-ra történő közzététele mindég határidőn túl történt. A gépkocsik gps-es 
ellenőrzésére is csak esetenként volt lehetőség. Tudomásom szerint az előírt időpontra nem adták le a 
hivatalos versenyeiken készült ellenőrzési jegyzőkönyveket sem, stb.  



De nyissunk tiszta lapot! Amennyiben a Klub hivatalos versenyszervezőként kívánja folytatni 
tevékenységét, minden tekintetben be kell tartania a Sportszövetség vonatkozó szabályait! 
 
Tisztelt Elnök Úr! Kérdés, hogy a Derby Klub kíván-e hivatalos versenyeket rendezni 2019-ben? 
Kíván-e ennek érdekében megállapodást kötni a Magyar Postagalamb Sportszövetséggel? Vállalja-e a 
fent felvázolt kötelezettségeket? 
 
Amennyiben igen, kérem, mielőbb jelezze, hiszen hamarosan indul a szezon és addig még igen sok 
teendő van mindkét részről a zökkenőmentes együttműködés érdekében. 
 
A Sportszövetség és a Derby Klub közötti megállapodás előkészítés alatt van, néhány napon belül akár 
alá is írható. 
 
Várom mielőbbi válaszát! 
 
Budapest, 2019.04.05. 
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Mészáros János s.k. 
   elnökségi tag 


