Dr. Gotthard László Úr részére!
Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöksége – helyt adva az Ön kérésének – 7 igen, 5 nem és 1
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Derby Klubbal 2019. évre kötendő hivatalos versenyszervezői
megállapodás tervezetét módosítja.
Tehát az elnökség álláspontja szerint, lehetőséget szeretnénk biztosítani az Önök klubja számára,
hivatalos postagalamb versenyek megrendezésére. Sajnos a választások, vezetőség váltás és a
versenyszezon kezdete közötti rövid idő kevésnek bizonyult a módosított Versenyszabályzat és a
Nemzeti Bajnokság kiírásnak határidőre történő kiadásához. Mivel így a Derby Klubnak nem állt
módjában időben felkészülni a szükséges változtatásokra, méltányosságból javasoljuk a
„MEGÁLLAPODÁS” módosítását. Ez a módosítás kizárólag egyetlen pontot érint.
Minden más tekintetben maradéktalanul meg kell felelniük a hivatalos versenyek kritériumainak.
Ahogy azt már előzetesen közöltük, az elvárások a következők:
1. A tagsági viszonyok rendezése és a tagok pontos nyilvántartása.
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.
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.
2. A Sportszövetség versenyszabályának, az adott évi versenykiírásnak és a
„MEGÁLLAPODÁSBAN” rögzítetteknek a maradéktalan betartása.
Tisztelt Elnök Úr! A 2019-re kötendő módosított megállapodás csak erre az évre szól. Úgy gondoljuk,
hogy a következő 2020-as évre a Klubnak elegendő ideje lesz a felkészülésre. A jövőben minden
versenyszervezővel azonos megállapodást kíván kötni az Elnökség, egyedi engedmények nélkül!
Kérem, ezt vegyék figyelembe a 2020. évi versenyek szervezésénél!
Mellékeltem a módosított Megállapodás tervezetet. Amennyiben ez így elfogadható, kérem mielőbb
aláírva, mindkét példány juttassa vissza a szövetség székházába.
Budapest, 2019.05.03.
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