
Jegyzdkiinyv

mely k6sziilt a Magyar Postagalamb Sportsziivets6g (sz6khelyezl076 Budapest
Verseny u.14)

2020, februfr 15.-6n 10 6ra 06 perc kezdettel
Hotel Ar6na Budapest XIV. keriilet Ifjfsfg ftja 1.-3 helyszinen.

megtartott rendkiviili kiildiittgyiil6s16l

Jelen vannak: a Sportszdvetsdg jogi szem6lyis6gii tagjainak ktildottei jelenldti iv
szerint.

Ny ilv6ntartott j o gi szem6ly is 6gii tagok szitma 3 4
A tagnyilv6ntart6sok alapjdn leegyezetett, meghivott dsszes kiildottldtsz6m: 88 f6

Megjelent kuldottek letszitma: kezd6skor 63 F6, kezdds vtdn dsszesen 70 fl6.

megjelen6si arSny 79,5 oA

Hegyi Gydrgy a Magyar Postagalamb Sportszovets6g elndke, megdllapitla, hogy a

rendkivtili ktildottgyiilds hatitrozatk6pes. Tov6bb6 ismerteti a ktildottekkel, hogy
Sportszdvetsdg alapszabillyfunak megfelel6en keri.ilt osszehiv6sra a rendkiviili
kiilddttgyiil6s a szcivetsdg elndks6g6nek kezdemdnyezdse alap16n. A rendkfvtili ktilddtt
gyiil6s osszehiv6s6t a jelenleg hat6lyos alapszabiiy, szewezeti eleti'jrnk, miikoddsiink
keretfeltdteleit szabhlyoz6 fejezeteinek, megfogalmazdsihan fellelhet6
ellentmonddsainak felold6sa, a Ptk-ban rdgzitett kisebbs6g v6delmi jogok
6rvdnyesithet6s6g6nek be6pitdse, valamint tagshg fogalm6nak pontos, defini6lt
meghat6rozdsdnak, egy6b eddig nem, vagy nem ke116et szabdlyozott kdrddseknek
sziiks6ges m6dosit6sa indokolja. A meghiv6kat 6s az drdemi dontdst el6segit6 ir6sos
anyagot a kiild<ittekhathridlben megkapthk, a jelenleg hat6lyos alapszab{iy szdvege a

Sportszdvets6g ,postagalamb.hu" honlapj6n mindenki szdmdra hozzdferhetl,
megtekinthet6 volt kor6bban, 6s ma is.
Hegyi Gydrgy javaslatot tesz a jegyz6k<inyvvezeto szemdlydre, Papdi Imre fotitkdr
szemdlydben. Megk6rdezte a kuldotteket, van-e valakinek m6s javaslata?

Javaslat: nincs

Hegyi Gydrgy elnok, szavazdsra tette fel a k6rd6st, aki a jegyzokonywezet6,
szem6ly6vel egyetdrt, hogy a mai kiildcittgyiildsen a jegyzokonyvet vezesse, az a

szav az6k6fi6j a felemeldsdvel szav azzon:

Szavazds Papdi Imre fotitkdr szemelyerc

Szavazatok szftma: 63lgen,O Nem, 0 Tart6zkodds
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Hegyi Gyorgy elndk megSllapitj a a kiilddttgyiilds j egyz6konywezetds6re
P ap di I mre f6titk 6rt e gyhangril ag me gv Slasztotta.

Hegyi Gydrgy elnok javaslatot tesz a jegyz6krinyv hitelesit6k szem6ly6re,

Bodony Ferenc ktilddtt 6s Nyitrai J6nos kiilddtt szem6ly6ben. Megk6rdezte
ktilddtteket, van-e valakinek m6s javaslata?

Javasolt hitelesit6k: j avaslat nem 6rkezett

Hegyi Gy<irgy elndk, szayazilsra tette fel a k6rddst, aki a jegyz6kdnyv hitelesit6k
szemdlydvel egyetdrt, hogy a mai kiildottgyiildsen kdsziil6 jegyz6kdnyvet hitelesitse,
az a szavaz6k6fi6ja felemelds6vel szavazzon:

Szavazds j egyz6kdnyv hitelesit6 szem6ly6re

Szavazatokszitma: 63lgen, 0 Nem, 0 Tart6zkod6s.

Hegyi Gydrgy elndk megdllapida a kiildottgyiil6s jegyz6konyv hitelesitds6re Bodonyi
Ferenc kiildrittet 6s Nyitrai J6nos kiilddttet egyhangflag megv6lasztotta.

Hegyi Gydrgy elndk javaslatot tesz a kiilddttgytildsnek, az iJ,les levezetb elndk
szem6ly6re Mihalik Csaba elndks6gi tag szemelydben, aki az alapszabilly m6dosit6st
el6kdszit6 ideiglenes bizottsdgvezetbje egyben. Hegyi Gy6rgy elncik, szavazdsratette
fel a k6rddst, aki Mihalik Csaba szem6ly6vel egyetdrt, hogy a mai kiilddtt gyiil6sen
levezetl elndki tisztdt betdltse, az a szavaz6kitrtyi1a felemel6s6vel szavazzon:

Szavazatokszdmal.63 Igen, 0 Nem, 0 Tart6zkod6s.

Meg6l1apitja, hogy ktildcittgyiilds Mihalik Csab6t az igen szavazatok 100 o/o.-val,

e gyhangril ag me gv 6las ztotta 1 evez et6 eln 6knek.

Mihalik Csaba levezetl elndk koszdnt<itte a ktilddttgyiil6s valamennyi ktild<ittj6t 6s

meghivott venddget Dr Gerencsdr Ferenc urat, a Sportsz6vets6g jogi k6pvisel6jdt.
Miel6tt rdtlrt volna a kUld6ttgyiilds drdemi r€szdre, megkdrdezte a je1enl6v6

ktilddtteket, hogy a napirendi pont fontoss6g6ra tekintettel, a jegyz6kdnyv hiteless6ge,
pontoss5ga 6s visszaidezhet6sdge 6rdek6ben k6p-, 6s hangrdgzites k6sztljdn az

iil6s16l.
K6rte, hogy a kiildottekszavaz6k6fi6juk fe1emel6s6vel jelezzdkhozzfijfirul6sukat.

63 igen szavazattalhozzalitrultak, a k6p-, 6s hangrdgzitdshez.

Mihalik Csaba levezetl eln6k, ismertette a kiild6ttekkel a rendkivtli kiilddttgyiilds
egyetlen napirendi pontj 6t:
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I. napirend : Sportszdvetsdg Alapszabttlydnak m6dositdsa

Szavazisra tette fel a k6rd6st. Aki az alapszabdly m6dosit6si napirendi ponttal
e gy etdrt, a szav az6lap fe I em e 1 6 s 6ve I szay azzofi .

Szavazds: 63 igen, elletszavazat, tartlzkodds nem volt. Meg6llapftotta, hogy a
jelenl6v6 ktilddttek egyhangiilag elfogadt6k az alapszabdly m6dosit6s napirendre
tuzdsdt.

Mihalik Csaba levezetb elndk.
Miel6tt rifiemenk az erdemi munk6ra, tulajdonk6ppen egy iddzettel szeretndm kezdeni.
Bar6csi Peter osztotta meg az egyik olda16n. Ami a mai nap mott6ja is lehet:

,,A hibikat fgy keriilheted el, ha tapasztalatokat szerzel. Tapasztalatokat rigy
szerzel, ha hibfkat kiivetsz el."
Ez az idezet Peter Laurence Jr.-161 szitrmazik. Ezert ha b6rmilyen olyan jellegii baki
tortdnik, ami nem generikus 6s nem szdnddkos, a kiktlddtt ds a jelenleg kezben lev6
arryag ke116 t6mpontot ad az alapszabilly m6dositishoz.
K6rte, hogy a ktilddttek ldnyegre tdr6en, az alapszabdly meghat6rozott pontjdra
hivatkozdssaltortdnjdkavdltoztat6smegvitatdsa.
Ismertette, Az Alapszabdly VIII. fejezet I7. b) pontja 6rtelm6ben a Szdvetsdg
alapszabiiyhnak m6dosit6s6hoz a jelenl6v6 kiilddttek, tagok h6romnegyedes
sz6tdbbs6ggel hozott hatirrozata sziiksdges. A rendkiviili kozgyiil6sen jelenleg
drvdnyes szavazatok szftma maxim6lisan 63 szavazat.

A ktild<ittek sor6b61 j elentett6k

Nem, tdbb. Megjdttek a T6th P6ter6k

Mihalik Csaba levezeto elncik:

Kdszdnte. A jelenleg szavazdsban r6sztvev6 kiild6ttek szhma 70 f6. A min6sitett
tdbbs6g szdma 53 f6. Minden egyes fejezet tov6bb haladdsdnak, elfogad6s6nak
tulajdonkdppen az elfogad6si kiiszdbe, az 53 igen szavazatotkell, hogy jelentsen.

Az alapszabdly-m6dosit6s fejezetenkdnt tdrt6nik. Minden fejezet m6dosit6sa a
kiilddttgytil6sen szavazdssal zdrul, a fejezetenk6nti m6dosit6s elfogad6s6nak
drv6nyessdgi ardnya h6romnegyedes sz6tdbbsdg. Ezdrt szeretn6m a kiilddttek
figye1m6t felhivni, hogy a m6dosit6si sz6veg kialakit6sa 6s elfogad6sakor tdrekedjenek
a min6sitett t6bbsdgi ariny el6r6s6re. Afejezetenk6nti m6dosftdsratett javaslat minden
kiild6tt kezeben 16v6 tervezetben szerepel akk6nt, hogy az adott fejezet eredeti
pontjaiban jelenleg hat5lyos alapszabdlyi szovegr6sz d6lt bettivel kertilt. Az itj
szcivegr6szek M6dos{tds, eredeti szoveg helydbe l6p megselcil6ssel vagy uj bekezd,ls,
illetve Vdltozds megnevez6ssel keriilbejegyzesre. A fejezet m6dositSs6hoz sztiks6ges
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szdvegrdszek kialakit6sdhoz: vita esetdn k0zbens6 szavazdssal konig6ljuk a

szdveget, 6s a fejezetenk6nti vdgszavazhssal zhrjuk. Teh6t nem korl6tlan id6t kellene
ezzel eltdlteni, mert amennyiben a vdgszavazilsok eredmdny6t rogzitjiik a
jegyz6kdnyvben, ds a v6gszavazis eredm6nye nem 6ri el a h6romnegyedes tclbbs6get,
akkor az eredeti alapszabdlv szdveg marad hatdlyban. Rem6lte, hogy id6ig mindenki
szitmitratisztdn ds vil6gosan erthetb az alapszabrily m6dosft6s menete.

Ismertette, az 6nok kez6ben 16v5 kis brosrirdban sfrgixal, s6t feket6vel van alfuhizva a

m6dosit6si javaslat sztivegrdszek, mivel mindenki nyomon tudja kcivetni, amit fel fog
olvasni, ezdrt vannak olyan rdszek, amik l6nyegesen k6nnyebben 6rthet6k, 6s

hamar abb trilj uthatunk r ajta.

Mdg miel6tt belekezdenenk t6telesen, teh6t hogy melyik pontja vdltozik az egyes
6ltal6nos rendelkezdseknek, az 6let kik6nyszerftette a kdvetkezl helyzetei., a keriilet
fogalma az irtalakult egy olyan versenyszervezovl, aki 100 fo fl5l6tti tagri. Ehhez a 100
f6 folotti tagu haszndlhat kertileti bajnok megjeldldst, az ij alapszabSly-m6dosit6s
szerint a tdbbi nem. Id6ig csak keriiletek voltak, 6s ez dsszefiigg a Ptk. kisebbsdgi
tdrv6nydvel, mert nem mindentag- sportszewezet- 6rte el a 100 f6t. A Sporttdrvdnyt,
ha vdgigolvast6k, a megfelelo paragrafusait ds fejezethelyeit, akkor egydrtelmtien
kimondja, hogy a Ptk. 6s a Civil tdrv6ny egyes fejezeteit a Sporttdrv6nynek
megfelel6en kell lrtelmezni. Ez jelenti azt, hogy a Sportsz6vets6gnek csak jogi
szemdlyis 6 gi tagSai lehetnek.

Scheily G6bor megjegyezte: Eddig is.

Mihalik Csaba v iiaszolta:

Nem mindenki igy ertefie, hogy jogi szemdly, 6s ez sok felredrtdsre adott okot. Ezdrt
mivel az egyestileteknek, egyesiileti jog6ll6sri jogi szem6lyis6gii tagnak legkevesebb
10 f6 term6szetes szemdly tagtrilnak kell lenni. Teh6t ha valaki letrehoz egy 10 f6s
egyesiiletet, postagalarctbdszatra hozza l6tre, a kitizdtt cdloknak megfelel, beirja a

felvdteli k6re1m6be, hogy 6 megismerte a Postagalamb Sportszrivetsdg alapszabdlyd!
versenyszabdlyzatat, etikai szabLlyzatSt, minden mrik<id6si rendj6t, 6s elfogadja a

szervezeti rendben hozott helyi hatitrozatokat, nincs m6s, mint ezt a l0 f6s egyesiiletet
a sorainkba kell fogadni. Mivel jelenleg Magyarorszhgon egy orszdgos postagalamb
sz6vetsdg van, ami hat6lyosan 6s 6rv6nyesen bejegyzett, ezdrt a megnevezds k6rddse
az6rt vercenyszervezo, mert csak azokat az egyestileteket kellene befogadni, akik
tdnylegesen versenyzdst kiv6nnak megval6sitani, akdr tizen, ak5r 6ten.

Mihalik csaba levezetb elndk ismertette a m6dosit6si javaslatot:
A Magyar Postagalamb Sportsz0vets6g alapszab6ly-m6dosit6sa2020. februSr 15-6n
me gtarland6 rendkiviili kdzgyiilds en.

3. pont utols6 mondat

&\\

I. AltalSnos rendelkez6sek



Eredeti szoveg: A Sportszdvetsdg keretdben sporttevdkenysdget folytatd versenyzd
szdmdra a Sportszovetsdg biztosftja a sportdg jellege szerinti biztonsdgos
sp orttev dkenys d g fo lytatds dhoz sziiks e ge s feltdteleket

M6dosit6s: az eredeti szdveg hely6be 16p: A Sportsziivets6g keret6ben
sporttev6kenys6get folytat6 versenyszervez6 szhmhra a Sportszdvets6g biztositja
a sport6g jellege szerinti biztonsigos sporttev6kenys6g folytatis6hoz sziiks6ges

sportszabSlyozf si keretfelt6teleket

Scheily G6bor kerdezte:

Azt nem tisztilztlk, e1ndz6s6t k6rek, hogy hogy lesz az, hogyha valaki hozzd akar

sz6lni bizonyos dologhoz.

Mihalik C saba v filaszolta:

Most fogom mondani.

S cheily G6b or megdllapitotta:

Ok6, kdszdndm.

Mihalik Csaba folytatta:

Fejezetenkdnt megyiink v6gig, 6s ennek a fejezetnek van m6g egy pontja. Es amikor
en ezt felolvastam, akkor fogom megkdrdezni, illetve vitfura bocsdtani, ennek a

fejezetnek a k6t pontj6ra vonatkozo elladand6kat megtehesse, aki hozzd kiv6n sz61ni.

8. pont
Eredeti szdveg: A Sportszdvetsdg versenysport (tovdbbiakban: hivatalos versenyek) ,6s

tomegsport (tovdbbiakban : hobb i vers enyek) i elle ggel szeryezi ver s enyeit.

Versenysportnak min1sill a Sportszovetsdggel megdllapoddst kotott Versenykeriiletek

ds a Maraton Klubok dltal a ......

Mddositris: az eredeti szdveg helydbe ldpz A Sportsz6vets6g versenysport
(tovibbiakban: hivatalos versenyek) 6s tiimegsport (tovfbbiakban: hobbi
versenyek) jelleggel a versenyszervez6kiin keresztiil szervezteti, illetve maqa

szervezi versenyeit.
Versenysportnak min6siil a Sportsziivets6ggel megrlllapodfst kiitiitt, iggi
szem6lyis6gii versenyszervez6 szervezet 6ltal

Most adn6m 5t a sz6t. Ehhez a

Heves vita a kiilddttgyiil6sen:
Scheily G5bor:. ,'6.N ,\\J\ 

\

fej ezetr 5szhez v afl- e ki e gd s zit6 s ?
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Tisztelt ktilddttgytilds, tisztelt elniik rir! Scheily Gdbor vagyok. Lassan 2018. februdr

6ta csinSljuk ezt az ij vdltozdst, jeliil6 bizottshg stb. stb. Teh6t egdsz vdgrg azon

voltam, hogy a torv6nyess6gi 6s a megfelel6 keretek kozdtt miikcidjiink, a je16l6

bizottsdgt6l kezdve az egdszkfilddtt szewezdsie, mindent, de nem eg6szen rigy tdrtdnt,
de h6t tudjuk mitr az irom6nyokb61, hogy hova jutottunk a mai napig. Na most, ez a

fejezet ez l6tsz6lag nagyon egyszeri, semmitmond6. SporttSrsaim, eddig a

keriileteknek volt egy st6tuszuk. A Derby Klubbal kotdtt kii16n szeruodest a

ko_zgyiildsnek kellett elfogadni. Okd? Mert a kozgyiil6s hat6skor6be volt rendelve. Mai
napt6l kezdve a kiilddttgyiilds hat6skdr6b6l ezt kivonj6k, ds ak6r 100 vagy 50,

b6rmennyi versenyszewezovel kdthet szerzodlst a magyar szovetsdg, es ez szerintem

arca 1sztdkdli majd a versenyszewezlnek nevezett szewezlket, hogy lehet itt nyakra-

f6re kiilon menni, mert majd k6t6k szerzbddst a szovetsdggel. Teh6t 6n nagyon nem

helyeslem azt, logy a keri.ileteket ledegrad6ljuk versenyszewezokkd meg a k6t

Maraton klubot. Es eddig egy olyan meg611apod6st kellett k6tni a Derby Klubbal, amit

akdzgyurlls hagyott j6v6. Teh6t ezt aparagrafust kivessztik akdzgyilds hat6skoreb6l,

hogy valakivel, kik azok, mert nincs kdriilirva, itt ebben az alapszabhlyban az le van

irva h6romezerszer, hogy versenyszervez6k, de hogy mik azok a versenyszewez1k,

azok egyetlenegy pontban nincsenek defini6lva. Teh6t az a Yersenyszervezl, aktt

kinevez az elndks6g.Ez en szerirfiem, ha a Szovetsdg 6rdekeit 6s az elnoks6g, aki

vezeti ezt a Magyar Postagalamb Sportszovets6g 6rdekeit 6s az osszes 3 500

versenyz6nek az 6rdekeit ndzz,Jrk, ezbiztos, hogy nem segiti azt a jciv6ben, hogy a

keriiletek egyben maradjanak, 6s ezen keretek kozotl, mert igy is sz6tmentek, amikor

egy k6tdtt formula volt, h6t hogyha eW eWSZeru tdg fogalmat hatdrozvnk meg, a

versenyszervezok, szerintem ez a versetyszeryezo haszndlata sz6, ez egy olyan tig
fogalom, amit nem szabadna bevinni.ink az eredeti szabdlyozott koriilm6nyek kdz6,

mert igy is mentek szet a szewezelek, ezentul m6g jobban, mert felhivjuk a

figyelmiiket, hogy lehet. Koszdncim.

Mihalik Csaba:

Csak kdrdezem, hogy a megellzo kdt 6vben a keriiletekkel tOrtdnt-e

meg6llapod6skdtds?

Scheily G5bor:

Tort6nt.

Mihalik Csaba:

Hdt akkor? Ugyanabban a szabillybanvan.

Scheily G6bor:

De aki nem lesz ezerfitil keriilet az is kcithet szerzbd6st, b6rki, mert az alapszabdlybbl

ez ajogkor ki van v6ve.
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M6sz6ros J6nos 17. Kolumbia

Olvasd m6r v6gig.

Scheily G6bor:

En vdgigolvastam. Versenyszervezb hol van meghat6rozva, mi az?

Mihalik Csaba:

A[j, kovetkezo ahelyzet. A verseny szewez6...

Scheily G6bor:

10 f6 is kothet szerzodest J6, 6n elmondtam, mert...

Mihalik Csaba:

A kdvetkezo a helyet, annyit akarok elmondani, hogy a m6sik fejezetreszdben van,

arra k6rek mindenkit, hogy ugye minden mindennel dsszefiigg, mert a helyzet a

kdvetkez6, mikor azt a fejezetet akarjuk, hogy mi a kiildottgytil6s hat6skdre, al*or ezt

ott vitassuk meg. A versenyszewezo meg nem m6s, csak az lehet, aki egyesiileti
j og6116sri j ogi szem6lyisdgii szerv ezet.

Scheily G6bor:

Es h6ny f6?

Mdsz6ros J6nos 17. Kolumbia :

100.

Mihalik Csaba:

Nem.

Scheily G6bor:

Most mondd ki az igaza/-. mert nem 6rtik az emberek. 10 fo van is, kothet szerzbdest a

mai alap szab illy szerint.

Mihalik Csaba:

Hogy ki az 6ndll6 versenykertilet.\q
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Scheily G6bor:

szewezetr6l van sz6. Ki az, aki 100 fo alatt...

Kiilddttek sor6b61:

Hadd olvassa fel.

Mihalik Csaba:

On6l16 versenykeri.iletnek az a versenyszervezl jogi szemdlyis6gi tag min6siil,
melynek termdszetes szemdlyi tagletszdma legkevesebb 100 f6 term6szetes szem6ly,

bele6rfve salattagsdgdt 6s a nhla versenyenged6lyekkel rendelkezl tagokat is.

Scheily G6bor:

Es a versefiyszerYez6 mi?

F6rfi:

Most mondta.

Scheily G6bor:

Ez akerilet, ne t6vedjiink meg, emberek. Versenyszervezo l0 fovel is lehet.

Mihalik Csaba:

Lehet.

Scheily G6bor:

Na most, hallottad? GimnSzium.

Mihalik Csaba:

Gimn6zium. Ne min6sitsiik egym6st, arra kdrlek benneteket. Ha nem veled folytattam

volna este telefonos egyeztet6s k6rd6sdt, amikor felvetetted sz6momra, hogy nem

engedhetjiik el azokat a kis lltszdmt versenyegyestileteket, akik nem tudnak

kertilethez tagoz6dni... Azokkal mi csin6ljunk? Hobbiversenyt csin6ljanak?

Scheilv G6bor: 
t _ t[\-/ -/.,q\ W'w
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Nem, eddig is rigy volt, hogy a... Szovetsdgbe egy alkalommal volt rf sztiksdg, 6s a

kozgyiil6s jovfthagyta, hogy kdssiink szerzodest a Derby Klubbal, meg a Maraton
Klubotokat is j6v6hagyta a Szovetsdg kdzgyiil6se, 6s miikodott az orszdgos.

Mihalik Csaba:

M6g egyszer, a kovetkez6 mondat, akkor most elmondom, hogy bele kellene menni...
De menjiink bele, :iogy alegtisztihb.

Scheily GSbor:

Ez az alapia az eg6sz alapszabfiyunknak, azdrt sz6ltam.

Mihalik Csaba:

Mir6l sz6l a Magyar Postagalamb Sportszdvetsdg? Versenyszervez6sr6l. Es ki
szewezhelversenyt? Mi az alap, minimum krit6riuma? Az a 10 fl6 egyesiilet. Az,hogy
min6sitett eredmdnyt 6rjen el, na, al'thozm6r 100 f6t kell, hogy el6rje.

Scheily G6bor:

Eddig is igy volt, csak nem volt... Kivdve a k6zgyiil6s hat6skdrdbSl a

versenyszervezoi...

Mihalik Csaba:

A kiilddttgyiilds hatSskdr6t tegyiik hfilldbb. Versenyszewez6 fogalma van itt ebben az

6ltal6nos r6szben.

M6sz6ros J6nos:

Egy mondat: szabilIyozza a m6dositott alapszabiiy, minden 6vben rij meg6llapod6st

kell kotni a versenyszewezo szervezetekkel a versenyek megkezd6se el6tt minimum
30 nappal. Most jdn a l6nyeg: a megSllapod6s megkdtds6nek felt6tele a
versenyszervezl minimum 100 f6 term6szetes szem6lyi taggal kell, hogy

rendelkezzen, akik utdn a Sportszdvetsdg fel6 az aktu6lis 6vi sportszdvets6gi tagdqat

megfrzettek. Teh6t ha nem rendelkezik 100 fo taggal, nem kot vele a Sz6vetsdg, nem

kothet vele az elndks6g versenyszewezbi meg6llapod6st.

Scheily G6bor:

Na, na, na! Na, nem 6m, m6r M6sz6ros fr, mdr olyat mondunk, ami nem felel meg a

val6s6gnak.

\\\
\ \'r\

i

M
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Mdsz6ros Jdnos:

Mi6rt nem felel meg?

Scheily G6bor:

Azdrt, mert az a keriiletekre vonatkozik. De a versenyszervezo, awal k6t a Szdvets6g
ezentvl szerzodds, akivel akar. 10 fo fti16tt, tehifi ezt sz}gezztik le. Es eznem azthozza
magilal... En nem akarom itt elhrizni az id6t, de ez az alapja, hogy a keriiletek egyben

mara$anak, ndvekedjenek, 6s rigy lehessenek versenyszewezok lehet61eg. A Derby
Klubot is az6rt szayazta meg a kdzgyiilds, mert a Derby Klubba 200 ember versenyez.
De ezentfl meg lehet adni a versenyszewezoijogot, hogyha 20-an kii16n mennek egy
keriiletb6l, mert megsdrt6dtek vagy harmincan. J6 napot kivSnok! Mehetnek a

bir6s6gra ezek alapjdn, ha az elnOk rir nem fogadja el, vagy az eln6ksdg a

ktil6n6ll5sukat, mert itt van leirva az Alapszabdlyban, hogy versenyszewezb lehet 10

fondl t6bb. Mert ezt irja elo az egyestileti tdrv6ny.En ezt elmondtam, 6s nem sz6lok
ebbe az iigybe, ez maghnak aMagyar Postagalamb Sportszcivetsdg eln6ks6gdnek lesz
j6, mert ak6rmilyen kis csoport megsdrt6dik, ha nem fogadja el mint versenyszewezo
a Szdvets6g elndks6ge, akkor utdna fut a bfr6s6gra. Gondolkodni kell egy kicsit, 6t kell
gondolni az agyunT<kal, hogy mi ez, hogy mit von maga ut6n majd ez amondat, amire
az egdsz Alapszabillyunk dptil. Es urtitna, mikor ezt ffigondoltuk, 6s mennyi s6rt6dott
tagvan, mennyi s6rt6ddtt szewezet van, akinek most megadjuk a jogot, hogy fusson

majd abirlsdgra, mert 20 embert, esetleg az elndktn azt mondja, hogy nem adom meg

a versenyszewezbi jogot. Az Alapszabdlyban meg bent lesz. En maryar
galambhszokdrt... hogy olyan szabillyokat alkossunk, ami az egyitt tartozirsunkat, az

egytttl6ttinket, nem megkrinnyiti a szetmen6st, hanem egyiittldttinkethozza.

Mihalik Csaba:

A kdvetkezo lenne a kdrd6sem, 6s ezzel a vit6nak ezt a rdszdt lezdrom. A k6rd6sem a
kdvetkez6: mit tesz a Magyar Postagalamb Sportszdvets6g, ha jelentkezik egy teljesen
itj,tizfos postagalambhszatra,6s postagalamb-versenyzdsre letrehozott rij egyestlet, 6s

k6ri a felv6tel6t. Mit csin6lsz vele?

Scheily GSbor:

Besorolod kertiletekhez.

Tdbben:

igy varr.

Scheily G6bor:

Ezt csindlod vele. Ezt kellett volna eddig is csin6lni. Besorolod, mert rigy vehet TESZ

, nem kell a bir6shgra

l,r\
ilr I
U

futkosnom.

M
hivatalos versenyen. En rem vagyok az elndksdgben
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de ez azthozza. Azthozza. most mondom, itt a kozgyiilds el6tt. Mert annyi sdrtodott
meg eredmdnytelen tag van, akiknek most lehet6s6get adunk a kez6be, hogy ha nem
veszi ftil a Sportszovets6g, 6s nem ad neki hivatalos versenyz6i jogot, akkor futhat.

Mihalik Csaba:

K6rdezem a krivetkezbt.En alakitottam egy tizfbs egyesiiletet, 6s meg6llapod6st k6t6k
a 1l-es versenykeriilettel, nem kfv6nom a vele kozos 1ist6t. Elviszed-e a
galambjaimat? Es 6n vagyok tizen, akarok jhtszani. Te ftilveszel engem?

Kiilddttel sor5b61:

Nem.

Mihalik Csaba:

Mi6rt nem veszel fbl?

M6sz6ros J6nos:

Persze. hogy fol.

Scheily G6bor:

De nem lesz hivatalos versenyed. Ugy, ahogy az eddigi alapszabhly, ha Gy6rb51

elment a Gy6rszentiv6n a fiatalok verseny6n. A jelenlegi alapszabiiy szeint elfutott
Tatabfunyhra, 6s elvitte a 3-400.000 Ft-ot, beftzette Tatbhnydra. Itt van a tatabfnyai
elndk. Lett hivatalos versenye neki? Nem. Mert a jelenlegi alapszabilly szerint nem

lehet. Ami 6rv6nyes, arr6l besz6lek. A mostani szerint ha elmegy Pirip6csra, mert ott
50 Ft-tal olcs6bb a versenyzds, akkor elfutok oda, mint ahogy te mondtad, mint
egyestilet, azthnszakitom szdt akeriileteket. En csak magunkdrt vagyok m6rges. Eddig
nem rigy miikdddtt, mert itt yan a trtabdnyai elncik, nem lett hivatalos versenye a
gy6rszentivSni egyesiiletnek. Ha most megy majd el rigy, ahogy te mondod, amit ide

beletett6l, ha nem hagyjuk meg az eredeti szdveget, akkor, k6rem szdpen, majd nem

lesz neki hivatalos versenye. Mint tavaly volt. Most ezek szerint mitr Szentiv6n, ha

elmegy, majd meggondolja magi$., megint elmegy Tatabdnyhra. Most nem mi r6lunk
van sz6, mert mi 240-en vagyunk, elmegy 10 ember, nem szhmit. Lesz hivatalos

versenye. TehSt mit hoz ez magdval, mint ahogy te mondod? V6ndor16st, sz6tmen6st.

Ez drdekli a tagsz<ivetsdget? Ezt akarjdk?

Mihalik Csaba:

Kedves sportbar6tok, mdg egyszer
kertiletekhez odak6nyszeritjiik, aki

megism6tlem. Akkor most azt mon$uk, hogy a
nem akar veled versenyezni, ezt jelenti? Ezt

jelenti? K6rdezem.
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Scheily G6bor:

Nem, szab6lyosan fitigazolhat az egyesiilet a szomszddos kertiletbe, hogyha 6t akar
menni, lfgy, ahogy eddig fltigazolt, hogyha fogadj5k. Ha nem fogadjik, akkor marad a
seggdn.

Tcibben:

igy van.

Kiildottek sor6b61:

Ott a probl6ma, hogy ha 100 f6 al6 csdkken az akerilet, ahonnan elmegy az a l0 f6,
mondjuk.

Scheily G6bor:

Igen. Es ezt adjuk, a lehet6s6get. En az egesz orszilgramondom.

Mihalik Csaba:

A tagl5tszdm, ha nincs ffiog, a 100 f6s keriilet. Kdrdezem t6letek most. Jogi
szem6lyis6g, ds nincs meg l5tszfima, 6s megvan a stffiusza a r6givel. Mit csin6lunk
veliik, kizarjuk?

Kiilddttek sordb6l:

Eddig is ki volt zitwa. Nem ismert6k el keriiletnek.

Scheily G6bor:

Eddig se ismertdtek el.

Mihalik Csaba:

K6t dolgot dsszekeveriink. A versenyz6snek a k6rdds6t meg a tagnak a k6rddsdt.

Scheily G6bor:

Eddig is szakadtak,hirt.hamdgszabad utat engediink, a gdtakat lebontjuk.

Kiilddttel sor6b6l::

Meg ha 6tmennek, akkor olcs6bb lesz a m6sik keriiletben a versenyeztetes. A m6sikba
meg akkor ott megy a l6v6 a m6sik oldalra, ott tdbb lesz.
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Mihalik Csaba:

J6, m6g egy hozzdsz6l6s.

Scheily G6bor:

Mert mindig forditva magyardzol te mindent.

M6szdros J6nos:

A20. oldal utols6 mondata, m6g egyszer elolvasom...

Scheily G6bor:

Ne olvasd el.

M6sz6ros J6nos:

De szeretndm. En vdgig haLlgattalak, G6bor. Teh6t a meghllapod6s, a hivatalos
versenyszervezoi meg6llapod6s megkdtds6nek felt6tele, hogy a versenyszervezo
szewezet minimum 100 f6 term6szetes taggal rcndelkezzen. Nem el6g vil6gos?

Scheily G6bor:

H6nyas pont?

Mdsz6ros J6nos:

A 20. oldalon itt a m6dosit6sban a 8-as pont. IJgy kezd6dik, hogy minden 6vben rij
meg6llapod6st kell kotni. A meg6llapod6s megkot6s6nek felt6tele a versenyszewezl
szewezet minimum 100 f6 termdszetes szemdllyel rendelkezzefl.

Mihalik Csaba:

Most megint dsszekevertiik a tags6g viszonySt a versenyz6snek a felt6teleivel. Amir6l
ti besz6ltek, nekem az az alapszabhly hbtulja, Nem is 6rtem.

Scheily G6bor:

Akkor mi6rt kellett
elmondj6tok?

Mihalik Csaba:

itt az eredeti szdveget megvdltoztatni, hogyha ezigy van, ahogy ti
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Mert a keriilet egy on6116 jogi szem6lyis6g. Mert ha 6n csin6lok egy m6sikat, akkor mi
leszek? Jog6116s szerint vgyafiaz,mint te. Es itt engem megkiz6rt6l.

Scheily G6bor:

En elmondtam, amit akarok. Egy sz6tnem sz6lok.

Mihalik Csaba:

A v6g6n, amikor vdgig megytink a fejezeteken, 6rthet6v6 v6lik a versenyszervezo a

tov6bbi r6szekben. Na, akkor kovetkezl ahelyzet. Szavazhsra teszem fel a k6rd6st, a
jogi szemdlyis6gii tagok k6ziil, postagalamb versenyz6ssel foglalkoz6, 6s csak olyan
tagja legyen a Sportszdvetsdgnek, ez a versenyszewez6, mert a b6lyeggyiijt6 egyesUlet
is beldphetne, mert az is jogi szemdlyisdg ennyi er6vel meg a tld,zolt6k. Teh6t a
megfogalmazds kerd6s6re, aki az eloterjesztett m6dosit6 inditv6nyt elfogadja, az
k6rem, hogy aszavaz6lapja felemel6sdvel jelezze. Most sz6molni kell.

M6sz6ros Jdnos:

48-at szbmoltam. Csak arra k6rem, uraim, hogy
csak elmondom, majd vtina <isszeadjuk, aztin
Teh6t a probl6ma az, hogy felteszik, sz6molom,
m6r nem tudom, hogy mit sz6moltam, mit nem.

mindenki tegye fol a k6rty6t. Most
legfeljebb szavazunk m6g egyszer.
6s krizben nyrijtogatj fk meg fel. Es

Kiildottek sorilb6l:

Es ha az ellenszavazatotsz6moljuk meg, 6s kivonjuk avdgen?

Mihalik Csaba:

Egy pillanat. Miel6tt a szavazdstlezitmilnk, 6s akkor a pontatlan sz6mol6s technikailag
helyre keriil. Az alapszabdlyunk lehet6v6 teszi, hogy a kiilddttgyiil6s 2 fl6s

szavazatszdmlilL1 ideiglenes bizottshgot, egyszeri bizotts6got v6lasszon. Akkor
javasoln6m, hogy ezt a kdt f6b6l 6116, szavazatszdmlSl6 bizottsigot most v6lasszuk
meg. Javaslom, hogy T6thZoltfun a l4-bol, M6sz6ros J5nos 17-bbl. Az egyik az egyik
fe16t sz6molja, a m6sik a m6sik fel6t, trtfuna ezt lsszeadjuk, hogy a megfelel6
h6romnegyed szinalekos drt6ket meg6llapftsuk, akkor pedig Orosz Roland fogia
megmondani, hogy megvan-e a hSromnegyed.Na, teh6t akkor el6sz6r megforditjuk.
J6? Hogy elfogadj6k-e ezeket a jeldlteket. Teh6t k6rem a Kiilddttgyiilds jelenl6v6
kiilddtteit, hogy aki elfogadja T6th Zolt\nt a 14-es versenykertiletb6l, hogy legyen a
szdmlill6bizottsdg egyik taga, M6sz6ros JSnos a 17-es Kolumbi6b6l a mdsik, az
k6rem, hogy szavazolapja felnyrijtisfval szayazzorr. Ellenszavazata? Tart6zkod6sa?
MegSllapitom, hogy most T6th ZoLtdnt ds Mdsz6ros J6nost a szavazatszdmlill6
bizottsdgba a kiilddttek 70 igen szavazattal, egyhangrilag megszavaztdk. Ezert
megk6rem, hogy Zoltin fprduljon szembe, 6s 6 a triloldalon 16v6ket szdmolja meg:
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addig, amig nem jeleznek, hogy le lehet tenni, addig k6rem, tartsa fel mindenki a

szavaz6lapot. Ervdny es szavazatszdmlilll bizotts6gunk van, ezlrtvisszat6rek az ercdeti
alapszabiiy L fqezetenek k6t m6dosit6 inditvdnyitra. Aki elfogadja az 6n6k kez6ben

l6v6 kikiildott 6s shrg|val bejeldlt m6dosit6si szoveget, hogy az eredeti szoveg helydbe
16pjen, aztklrem, akdrgala felemel6sdvel jelezze most. Na, akkor sz6moljatok.

M6sz6ros l6nos 32.

T6thZolt6n:

N5lam 23.

M6sz6ros J6nos:

Nemm e 1 szav az6kat kdrj iik sz6p en. T art6zko dds?

M6sz6ros J6nos:

55 igen, 15 nem, 0 tartozkodds, szavazattal megvan a70 szavazat.

Mihalik Csaba:

Akkor megdllapitom 55 igen szavazat, ez a jelenleg 6rv6nyeset szavaz6 kiildottek

letszitmhhoz kdpest 78,5o/o. Mivel a min6sitett tobbsdg azhdromnegyed, az 53 f6, ezdtt

megdLlapitom, hogy a ktilddttgyiil6s :

I/RK-2020.02.15 sz6mri hatirozathval az Alapszab6ly az I. feiezet6t nz

el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezfissel eg6sziti ki, 6s keriil a m6dositott egys6ges

Alapszabiiyba,

Mihalik Csaba Levezeto elndk felolvassa az alapszab6ly II. fejezetdnek m6dosititsithoz
javasolt sz6veget.

II. A Sportsziivets6g feladatai

2. pont b); c); e)

Eredeti sz6veg:
b) gondoskodik a yersenyvezetSk ds kidllitdsi b{rdl6k klpzesdrSl,

fo glalkozt at ds dr 6 I e s mind s [t 6 s dr 6 l ;
c) a kozponti nyilvdntartds vezetdse, gorudoskodik a tagok

i gaz o lds dr 6 l, dt i gaz o I ds dr 61, v er s eny enge d 6 lyilk me gadds dr 6 I ;

tovdbbkdpzds,irdl,

nyilvdntartdsdr6l,
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e) enged,ilyezi tagjai szdmdra a hazai ds a nemzetkAzi versenynaptdr alapjdn

Mddosittis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
b) gondoskodik a versenvszervez6k-, 6s kidllitdsi birfl6k k6pz6s6r6l,
tovrlbbk6p z6s[r 61, foglalkozt atisir6l 6s min6sit6s6r6l;
c) a kiizponti nyilvdntartfs vezet6se, gondoskodik a ioei szem6lyis6sii tasok" 6s

azok term6szetes szem6ly tagiainak nyilvintartilsir6l az adafv6delmi tiirv6nynekffi
Tov6bb6 az e) pontban: ,,& Magyar Postagalamb Sportszdvetsdg a maryar
postagalambsport versenyrendszerdnek szervez6se 6s irdnyitdsa 6rdek6ben jogi
szemdlyi s 6 gi tagSainak vers eny szew ezoi egy s 6 gek, me gyeimiikdd6s 6t enged6ly e zi. A
versenyszervezl egysdgek a Sportszdvets6g jogi szem6lyis6gekkel rendelkez6
tagj ainak feladatait hatdrozza meg . . . "

Ktilddttek sor6b61:

Kimaradt egy oldal.

Mihalik Csaba:

Igen, ugrottam? Bocs6nat. T6vedtem, javitom saj6t hib6mat. Osszefogtam a lapot.
Csod6lkoztam is, hogy nem l6tom az e) pontot. Bocs6nat, az el6zo szoveg tdrlend6 a

jegyz6kdnyvb6l. Helyette az e) pont hely6be a k6vetkez6 l6p:

e) enged6lyezi iosi szem6lyis6eii tagiai szhmhra, - akikkel versenyszervez6i
mesfllapodist kdtiitt- ahazai 6s a nemzetkiizi versenynaptir ......

Ehhez van-e valakinek kiegeszrtdse? Ez a sz6veg pontosft6sa volt a nyilv6ntartdsa
nyilvdrfiartottuk a keriileteket. De kiilSn kiemeltiik, hogy 6s azok jogi szem6lyis6gii
tagai. Ez all. fejezet a Sportszrlvetsdg feladatai. Az ellteriesztett m6dosit6shoz van-e
valakinek hozzdfazni val6ja, v6lem6nye, kiegdsziteni val6ja? Akinek nincs - ngy
16tom, nincs -, k6rem, kitfii$inak feltart6sdval szavazzol. Aki egyet6rt a m6dosit6s

szovegdvel. Aki ellene? Tart6zkodott? Egy... kett6.

M6szSros J6nos:

Ez 63 f6. Ki az, aki nem szavazott?

Mihalik Csaba:

Nem, vagy nemmel szavazott...

M6sz5ros JSnos:

Hanem egy 6ltal6n nem szav azott.

W
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Mihalik Csaba:

Az nem lehet, akkor meg kell
ment ki?

Ktildottek sor6b61:

Szab6 J6nos.

Mihalik Csaba:

Akkor 69, demegigy se adja ki.

Mdsz6ros J6nos:

Az igeneket k6rjtik akkor m6g egyszer, egy

Mihalik Csaba:

Kett6 tart6zkodds megvolt. Nem adja ki.
konydrgdm. Aki nem akar szavazni,
hatdr ozatk6p e s s 6 g me gdllapitdsdb 61.

ism6teljiik, mert nem adja ki az osszes szavazatot. Ki

magass6gba. Koszonom.

J6, de az ervenyess6g, nem igy miik6dik,
az menjen ki. Akkor kiveszem a

Kiildottek sor6b61:

Sz6mold meg, hogy hinyaniiltink itt,mindjdrt kij6n.

Mihalik Csaba:

z.. Akkor a kovetkezl, a69-bol.

Kiilddttek sor6b6l:

A T6th Zoli nincsen belesz6molva szerintem.

T6thZoltdn

Belesz5molom magam.

Mihalik Csaba:

Akkor rendben van. Meg61lapitom, hogy 67 igen, szavazattal,2 tart6zkod6s mellet, ez

az lwdnyes bent l6v6 szavazatok szdmdnak 98Yo-a,6rv6nyesen keriil be a m6dosit6s
szovege. Az iddig Lezitrt r 6sze a Sportszdvets6g feladataiba.

Mihalik Csaba levezeto elndk tov6bb folytatta a IL fejezet m6dosit6 inditv6nyait:
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3. pont a); b);
Eredeti szoveg:

a) a tagsdg szervezettsdgdnek elSsegftdse;
b) a tagjainak adataibfl tdvolsdgi adatbdzisok kdsz[ttetdse ds kiaddsa'

Mddos{ttis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
a)a iosi szem6lvis6sii tasiainak. term6szetes szem6ly tassfsa
b) a iosi szem6lyis6gii taeiainak. term6szetes szem6ly tagiai ..........

4.) pont a); b)
Eredeti szoveg:

a) Elk6sziti 6s karbantafila a Sportszdvets6g miikdd6s6vel kapcsolatos
szabillyzatokat:

a v er s e ny ke r ill e t e kke I k0 t e ndci m e g dl I ap o dd s t
b) Meghatdrozza a szeryezeti egtsdgek szabdlyozdsi....

MrSdosiltis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
a) a versenyszeryez6 szervezetekkel kiitend6
b) Meghatilrozza a Sportsziivets6s iosi szem6lvis6sii tasiainak

5) pont d)
Eredeti szrlveg:

d) Elftgadja az FCI szabdlyait, gondoskodik arr6l, hogy azt tagjai is megismerjdk.

Mtidos{ttis: uz eredeti szdveg helydbe ldp:
d)Elfogadja azBCI szabflyait, gondoskodik arr6l, hogy azt ioei szem6lyis6sii
tagiainak, term6szetes szem6ly tagiai is

7) pont
Eredeti szdveg:
... .terilleti feladatokat elldti versenykertileti szervezeti egysdgekbdl dll .. .

Mddosfttis: az eredeti szi)veg helydbe ldp:
teriileti feladatokat ell6t6 ioei szem6lyis6eii tasiainak) szervezeti eeys6s6b6l 6ll.

Eredeti szOveg:

Mag,tar Postagalamb Sportszovetsdg a postagalambsport versenyrendszerdnek
szervezdse ds irdnyftdsa drdekdben versenykertilet szervezeti egysdgek / megyei
szervezeti egtsdgek mrikoddsdt engeddlyezi. A versenykerilletek jogi szemdlyisdggel
r e nde lke z 6 t ago k, fe ladataikat

Mddos{tris: az eredeti sz|veg helydbe ldp:
Magyar Postagalamb Sportsziivets6g a postagalambsport versenyrendszer6nek
szervez6se 6s ir6nyit6sa 6rdek6ben

,h
v
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esys6gek / megyei szervezeti egys6gek miikiid6s6t enged6lyezi. A versenyszervez6
egvs6gek. a Sportsziivets6g iogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagiainak. feladatait..

Hozziffizni va16? Kiegdszit6s? K6rem, hogy aki a m6dosit6si szovegr6szt elfogadja,
kdrem, hogy kartyqa felemel6sdvel jelezze. Aki ellene? Tartozkodott? Szerettem

volna elkeriilni ezt a kdzjifiekot, mert minden egyes fejezet szavazdsitnii ellenlrizni
kellene az Alapszabilly szerint, hogy a jelenl6v6 kiildottek szdma hiny f5, aki
szavazhsrajogosult. Hogyan 6hqtanirtok ezt, megtegyem? Fol6lltok egyes6vel, v6gig
szSmolom?

Kiilddttek sor6b61:

Sehogy.

Scheily G6bor:

Ugy, ahogy van, 70 f6, aztkesz.

Mihalik Csaba:

Nem mindegy, hogy most 69 vagy 70. A szavazdsn6l el6sz<ir 6rv6nyesiteni kdne, hogy
hhnyan szavazhattok. Kiment valaki, vagy nem ment ki? Mert most megint 69?

Mehettink tov6bb. Rugalmas leszek, igyekszem. Szavazhsra teszem fel a k6rd6st, aki
az eloterjesztettm6dosit6ssal egydrt, a szavaz1lapja felemelds6vel szayazzofi.

Szavazds65 igen 4 tartlzkod6ssal, ellen szavazatnllklJl elfogaddsra keriil.

Garaczi J6nos:

Egy k6rd6sem volna.Itt a m6sodik pontndl Sportszovets6g feladati. .. Garaczi J6nos

vagyok. Az elobb ezt az els6 k6t pont szavaztuk meg.

Mihalik Csaba:

K6t r6szre bontva szavaztukmeg a II. fejezetet.

Garaczi Jdnos:

J6, ez nem hangzott el igy, az6rt kdrdeztem.

Mihalik Csaba:

Meger6sitem, kordbban ezert mondtam, hogy visszat6rek, k6t rdszletben is
szavazhatunk.

w
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Garaczi J6nos:

Rendben. Semmi gondom, csak el6tte azvolt, hogy minden fejezetet kiildn szavazunk.

Mihalik Csaba:

igy van, van egy olyan r6sz, hogy kcizbensS szavazds is lehet, hogyha nem 6rtiink vele

egyet.

Mihalik Csaba levezet6 elnrik meghllapitotta, 67 igen,2 nem, szavazattal, a szavazatok

98 o/o-ixal, a kiilddttgyiilds

II./RK-2020.02.15 szimri hatirozatiryal az Alapszabily az II. feiezetft az

el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezfissel eg6szfti ki, 6s azzal keriil a m6dositott
egys6ges Alapszabflyba.

Mihalik Csaba folytatta az ellterjesztdst:

III. A k6pviseleti jog

2. porrt
Eredeti sz6veg:
Sportszovetsdgi t)gyekben a versenykerilleteket annak hivatolosan beiegyzett

kdpvisel6je

Mddositris: az eredeti sz|veg helydbe ldp:
Sportsziivets6gi iigyekben ^ iggi v
keriiletek). azoknak hivatalosan, tiirv6nvesen beiegvzett. term6szetes szem6lY

k6pvisel6ie

Ehhezkiegdszit6je van-e valakinek? Nincs. K6rem, kdzfelnyrijt6ssal szavazzanak.

S zav az6lapp al. E 1 I ene ? T art6 zkodott ? S z av azhs : Kiadta a 69 - et, e gy h an gri. Ko s z 6ndm

s z 6p en. Me g 61 I ap ito m, ho gy ezt a fej ezett 6szt lezdttuk.

Mihalik Csaba levezetb e1n6k megfilapitotta,6g igen szavazattal, a leadott szavazatok

100 o/o-6val, a ktildtittgyiil6s

III./RK-2020.02.L5 sz6mf hathrozathval az Atapszabily ^z 
III. feiezet6t az

el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezfissel eg6sziti ki, 6s azzal keriil a m6dositott

egys6ges Alapszabflyba.

Kdvetkez6 fej ezetet i smertette Mihalik C s ab a :

IV. A Sportsziivets6g taglai, a tagsfgi viszony keletkez6se 6s megsziin6se

lPon'[ 
M^ M 'fx,t$\ '1\ tfit fr't'{

\ 
\' 

v tu'( I
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Eredeti szdveg:
l. A Sportszovetsdgtagja lehet:
... . p o s t ag al amb d s z t ev 6 keny s d gr e alakult sp or t s z erv e z e t,

Mddosftris: az eredeti szdveg helydbe ldp:
1. A Sportsziivets6g taga lehet: (Sporttiirv6nv 28 Q (1") szerint)
..... tev6kenys6gre alakult iosi szem6lyis6sgel rendelkez6 sportszervezet

2.) pont
Eredeti szriveg:
2.Partol6 tag lehet az a szemdly

Mddosittis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
2.Phrtol6 tag lehet az a jgg!-szem6ly

4.) pont d); e)
Eredeti szoveg:

d) a szervezet tagndvsordt;
e) a sz erv ezet Killdottgy{il1 s i hatdr oz atdt ...

Mddosltris: uz eredeti szdveg helydbe ldp:
d) d) a szervezet term6szetes szem6ly tagiainak tagn6vsor6t 6s adatait;
e) a szeryezet Kiiz-. vaey Kiildiitteyiil6si hatilrozatht

11.) pont
Eredeti szdveg:
A megsztint versenykerillet tagjai az 6v sordn bdrmikor szabadon igazolhatdak.

Mddos{tris: az eredeti szdveg helydbe ldp:
A megsziint iogi szem6lyis6sii tag, 6s azok term6szetes szem6ly tasiai az 6v sorin
birmikor szabadon igazolhat6ak, misik iosi szem6lvis6gii tag. term6szetes
szem6lv tasiai sor6ba

12. pont
Eredeti szrlveg:
A v er s eny z 6 ltr e v o natko z 6 dt i gaz o ld s i s z ab dly o kat

Mddos{ttis: az eredeti szDveg helydbe ldp:
A ioei szem6lvis6eii taeok, 6s azok term6szetes szem6lv taqiaira,
vonatkoz6 6tigazol6si szabflyokat. . .

versenyz6ire
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13. pont
Eredeti szoveg:
Az Elnoksdg dvente egt alkalommal dttekinti a Sportszovetsdg tagnyilvdntartdsdt.

Mddosfttis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
Az Elniiks6g 6vente egy alkalommal dttekinti a Sportsztivets6g iogi szem6lyis6sii
tagok. 6s azok term6szetes szem6ly tasiainak tagnyilvintartisit

14. pont
Eredeti szdveg:
A Sportszovetsdg tagjai, a pdrtol6 tagok kiv,iteldvel, a Killdottgy{;lds dltal
meghatdrozott mdrtdk{i tagd{jat fizetnek. Aktudlis 6ves tagd[jat a kUldafigy[lldsen el
kellfogadni.

Mddosittis: uz eredeti szdveg helydbe ldp:
A Sportsziivets6gnek csak iogi szem6lyis6sii tasiai lehetnek. A iogi

szem6lyis6sti tasoknak lehetnek tov6bbi iosi szem6lyis6sii vagy iosi szem6lyis6g
n6lkiili tasiai - esvesiilet, alapftviny. civil t6rsasSg * (6s azoknak term6szetes
szem6lv taeiai 6s tovibbi ioei szem6lvis6eii vasv ioei szem6lvis6s n6lkiili tagiai
ak6r tiibb szinten al6 szervez6dve) 6s term6szetes szem6ly tagiai is egvarSnt. A
Sportsziivets6s iosi szem6lyis6sii tagiai a tassisi iosaikat a soraikba ily m6don
tartoz6 (6s egys6gesen minden szinten iisszesz6mitott) term6szetes szem6ly tagiaik
iisszl6tszSma alapirin gyakoroli:lk abba bele nem 6rtve a sai6t a pdrtol6
tagsSgukat. (tovdbbiakban egviittesen 6rtve: a Sportsziivets6g iosi szem6lvis6sti
tagi6nak term6szetes tagiai) A Sportsziivets6g iogi szem6lvis6gii tagia a

term6szetes szem6lv tagiai ut6n. (a sai6t a p6rtol6 tagok kiv6tel6vel). a
Kiildiitteviil6s Sltal meehatfrozott m6rt6kii taedfiat fizetnek. Aktuflis 6ves ioei
szem6lvis6sii tagok, 6s azok term6szetes szem6ly tasiai ut6n. fizetend6 tasdiiat a

kiildiitteytil6sen kell elfogadni. A Sportsziivets6s iosi szem6lyis6sii tagiainak.
azon term6szetes szem6ly tagiai ut6n, akik tiibbes tags6ggal rendelkeznek. csak
egvszer kell 6s lehet tasdiiat fizetni. annil a iosi szem6lvis6eii tasn6l. amelvikn6l
a Sportsziivets6g iogi szem6lvis6gii tagia a term6szetes szem6lv ut6n (annak

hozzfiirul6sival) a tassSgi iosokat sportsziivets6si szinten syakorolni kiv6nia.
Ezen tagsfgi iogok a term6szetes szem6ly ut6n csak egy helven 6s egvs6gesen
gvakorolhat6ak sportsziivets6gi szinten a Sportsziivets6s iogi szem6lyis6sii tagia
6ltal, de a term6szetes szem6lv - versenyz6 - tag iogosult a versenvenged6lve
kiv6ltfs6ra az 6ut6na sportsziivets6gi szinten tassisi iogokat evakorl6 iosi
szem6lyis6gfi tas helvett a t6le elt6r6 mis Versenvszervez6n6l is.

Mihalik Csaba akinek k6rd6se van, vdlemdnyt akar megfogalm

scheirvG6bor: 

&, fr-\

azni, aztegye meg:
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Szeretndm a jogi kdpvisel6nket megkerdezni, hogy p6rto16 tag mi6rt nem lehet
termdszetes szem6ly. P6rto16 tag. Mert most itt akkor nem lesz p6rtol6 tagunk, mert
jogi szemdlyisdgii phrtol6 tagunk amigy sincs. Termdszetes szem6ly lehet. Mi6rt
vettiik aztki?

Dr. Gerencsdr Ferenc: )

Azert, mert mindig a sporttdrvdnyre hivatkoznak, de van egy m6sik tdrv6ny is, ami
egzaktabb. A Civilt torv6ny 6rtelm6ben szdvets6gnek nem lehet termdszetes szem6ly
taga.

Scheily G6bor:

P6rtol6 tag sem? Azt tudom.

Dr. Gerencsdr Ferenc:

Semmilyen. Teh6t tagi egyenl6s6g van.

Scheily G6bor:

J6, koszonom sz6pen. Na most, ezt a bonyolult szoveget, amit itt befrtunk, ezt az
emberek nem 6rtik. De ha en azt mondom, hogy a Sportszdvets6g jogi szem6lyis6gii
tagSa a term6szetes szem6ly tagSa utdn a sajdt phrtol6 tagok kiv6tel6vel a kiilddttgyiil6s
6ltal meghatitrozott m6rtdkii tagdljat fizetnek, az aktudlis 6ves tagdijat a

ktilddttgytil6snek el kell fogadni, a jogi szemdlyisdgi tag termdszetes szem6ly taga
t<ibbes tagsilg esetdn csak egyszer kdteles tagdqat frzetni. Ebben minden bent van, de
ez olyan bonyolult, amit fololvastii, abban a k6t mondatban minden benn van, hogy az
emberek megrettennek.

Mihalik Csaba:

Elmondom. P61d5ul 15-6s B6kds tagsz6vets6gnek csak jogi szem6lyisdgi tagSai
vannak.

Scheily G6bor:

Mi6rt, annak nincs term6szetes szem6ly tagtra?

Mihalik Csaba:

Egyestilete van. Az egyesiileteinek van term6szetes szem6ly taga. Err6l beszeltem az
egym6sba 6piil6s k6rd6sdn61. Nem lehet m6sk6pp megfogalmazni, mert van jogi
szemdlyisdgitagSa a tagszdvetsdgnek 6s azoknak vannak termdszetes szem6ly tagai\ ry w'd(
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Scheily G6bor:

Mert ott van, hogy a jogi szem6lyis6g term6szetes szemdly tagjai.

Mihalik Csaba:

P61d6u1 a B6k6s tagszdvetsdgnek nincsen term6szetes szemdly tagtra. Mi van veliink?
Lemondjunk? Teh6t ezdrt szeweztik al6,hogy tobbes szirrtitermdszetes szem6ly van.

Scheily G6bor:

Most ezt abonyolult szdveget az tigyv6d ir j6vdhagyta?

Dr. Gerencsdr Ferenc:

I6vihagytam. Az a prob16ma, hogy akirhdny szinten tudnak cindk szewezbdni. Tehdt
lehet a Sportszdvets6gnek taga egy egyestilet, ami illlhat kizarllag egyesiiletekb6l,
amik szinten illlhatnak kizin6lag egyesiiletekb6l, 6s 5-6-10, elvileg vdgtelen szdmit
jogi szemdlyis6gii szintet trill6phettnk, mire felbukkannak az els6 term6szetes
szem6lyek. Ertjtik? Logikusan rigy gondolom, hogy Sportszdvetsdg, egyesiilet mint tag
6s term6szetes szemdlyek. De semmi nem tiltja, hogy egyesiilet is csak jogi
szem6lyekb6l 611jon, 6s azok a jogi szemdlyek is csak jogi szem6lyekb6l illljanak.Itt
egy elvi piramist kell fel6piteniink, 6s egy olyan szabhlyozdst csin6lni, ami akkor is
meg6l1, ha a sportszdvetsdg, egyestlet, termdszetes szemdly, de akkor is, ha
Sportszdvetsdg, egyesi.ilet, egyestlet, egyestilet, egyesi.ilet, egyestilet, term6szetes
szem6ly. Ez a gond, bonyolult sport.

Mihalik Csaba:

A kdvetkezo a 14. ponthoz 5rkezett egy k6rd6s. A k6vetkezb ahelyzet, m6s-m6s jogi
szem6lyis6gii tagoknak nem azonos a sajdt tagtrai Osszetdtele, azdrt, hogy nemcsak a

termdszetes szem6ly tagsai sor6ba, hanem civil tSrsas6g sor6ba is van term6szetes
szem6ly. A civil t6rsas6g az megegyezik a term6szetes szem6lyeknek egy szabadabb
szewezodds alapliln t6rsult kdzdss6g6ve1, ami egyben term6szetes szem61y, mert nincs
semmilyen jogi szem6lyis6gii stirtusza, de a jogszabdly ennek a szersrez6d6snek m6g
jogi szemdlyis6gti t6rsas6gkdnt se jeloli meg. Ezert az ebben az esetben rigy miik6dik,
mint termdszetes szem6ly. Teh6t 6tvonulhat az egesz civil t6rsas6g a mSsik
szovetsdgbe, ha fogadja. B6rmikor, ha az egyik megsziinik. J6?

Scheily G6bor:

Azt a bir6s6g honnan vette, hogy civil t6rsas6gr61 beszdljiink? Term6szetes
beszdliink, mert h6rom 6r,rrel ezel6tt, mikor alapszabdly-m6dosit6s volt,
t6rsas6gokat kivette az alapszabSlyunkb6l, csak term6szetes tagok, 6s jogi

tagokr6l
a civil

szem6ly,
ezek voltak.
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Mihalik Csaba:

Nem 6rdekes, ne menjiink bele. Most pontosan ezek a tagi ertelmez6si prob16m6k

hely6re tdtele tort6nik. Mert csak hogy elmondjam neked, G6bor, az egyesiiletnek lehet
term6szetes szem6ly taga meg lehet civil t6rsas6g is. Nem akarok ebbe belemenni.
Endre kdrdezni szerettdl volna valamit.

Szentesi Endre:

Koszonrim. Szentesi Endre 25-os tagszdvets6g. Itt a k6pviseleti jogr6l, hogyha
besz6liink, akkor gyakorlatilag, ha olyan term6szetes szemdlyeket is bevonunk,
mondjuk, az egyesi.iletiinkbe, vagy kertiletiinkbe, akik nem versenyeznek, aztfiin is
akkor jdr a kdpviseleti jog. TehSt itt igazzh6l arra gondolok, hogy bele kellene
fogalmazni igy, hogy a versenyz6k 6ltal szerezzink kdpviseleti jogot. Azok, akik csak

llteznek, mint tagok, ugye arra akarcz itt utalni, hogy mondjuk, van 5 versenyz6 f6 egy

egyestiletben, meg van m6sik of olyan tag, aki csak van, aki ut6n befizettek a

tagdijakat, hogy lltezzenek, hogy a krit6riumoknak megfeleljenek, 6k k6pviseleti jogot
ne szerczhessenek akkor, amikor itt magunkr6l dontiink.

Mihalik Csaba:

A kdvetkezl ahelyzet, hogy erre a k6rd6sre vhlaszoljak, ha valaki 10 f6s egyesi.iletet

letrehoz, az 5 f6 minimum, akinek versenyezni kell, mert akkor nem tudok mit
csin6lni. De azoknak a jogitt az egyesiil6si szabadsdgalapjhnnem korl6tozhatod, hogy

nem k6pviselheti magitt. A versenyszewezo szdvegrdszbe az6rt ifiam, hogy minimum
versenyt k6ne szervizni,hogy b6lyeggyiijt6 ne jdjjdn be. Brted? Meg ne jcijj<in be a

tizolt6. Ezt pr6b6ltam. De azt korlifioznt, hogy ha valaki... az elej5n elndk rir
elmondta, 6n csak most gyorsan megism6tlem, tehdt a Ptk. kisebbs6gv6delmi joga

alapjdn most p61d6ul azok a szewezetek, akik amrigy is m6r hosszri idb 6ta aMagyar
Postagalamb Sportszdvets6g tagai, de nem 6rt6k el a 40 fot, k6pviselni 6s szavazni se

tudtak. grtedt Most mindenki szavazhat, de ne haragudj, most a m6sik v6glet, hogyha

most azt mondan6nk, hogy egy szavazatamindenkinek van,ha az-(4 szabllyzat szerint
figyelembe vessztik, akkor nektek hdny szavazatotok lesz? Minimum ndgy, ha j6l
saccoltam az el6bb elmondott l6tszdmb61. De lehet, hogy nyolc. Teh6t akkor nyolc 611

az eggyel szemben. Nem megkiilonblztetett jog6ll6sri tagkent, hanem ennek a
szewezetnek a term6szetes szem6ly tagSai utfni szavazati joga. Enn61 szebben m6r

nem tudom megfogalmazni.

M6sz6ros J6nos:

Csak ebben benne lesz attzolt6 is meg a b6lyeggyiijt6 is.

Mihalik Csaba:

Mag6nemberk6nt, de beldphet ebbe az egyestletbe. J6? Habefizelte atagdiiat.
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Kuldottek sor6b6l:

Csak az szitmomra nonszensz, hogy 6k fognak engem kdpviselni.

Mihalik Csaba:

A kovetkezo a helyzet, hogy 6 fog kdpviselni, a kdpviseletet ti oldj6tok meg a

szewezeten beliil.

IV. A Magyar Postagalamb Sportszdvets6g tagsitgi viszony keletkezdse 6s megsziindse
fejezete... IV. A Sportszdvets6g tagai, alagsitgi viszony keletkez6se 6s megszindse
fejezet.Id6ig felolvasott risszes pontja, aki ezzel a m6dositott szrlvegr6sszel, hogy az
alapszabdlyba keriiljdn, k6rem, kitrtydjdnak feltartits6val szavazzon Ellenszavazatot
k6rUnk, aki nem fogadta el.

Mdsz6ros J6nos:

66 igen,6s 3 nem, I tart6zkodds,

Mihalik Csaba:

66 igen,3 nem, I hrtozkod6ssal elfogadtuk, hogy a kiildottgyiil6s a:

IV./RK-2020.02.15 szirmit hathrozathval az Alapszabfly 
^z 

IV. fejezet6t az
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6sziti ki, 6s azzal keriil a m6dositott
egys6ges Alapszab6lyba.

Mihalik Csaba: Haladjunk tov6bb.

V. A Sportsziivets6g hivatalos versenyeinek rendje, feliigyelete, 6s a hobbiverseny

l.pont a); b)

Eredeti szdveg:
a) A tagok sajdt sportkozossdgr,ik szervezeti rendjdben vesznek rdszt a Sportszovetsdg
versenyein,
b) A versenykerilletek versenyein a sajdt tagok, illetve a Sportszovetsdg bdrmely tagja
rdszt vehet,

Mtidosittis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
a) A iogi szem6lyis6sti tagok, 6s azok term6szetes szem6ly tagiai saj6t
sportkiiziiss6giik szervezeti rendj 6ben vesznek r 6szt
b) A Versenvszervez6 versenyein a sai6t term6szetes szem6ly taqiai, illetve a
Sportsziivets6g b6rmely m6s iosi szem6lyis6sii tasok. term6szetes szem6ly tasiai
r6szt vehet

hW
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Kiegdszitds, hozzftfiizm val6? Szavazntnk! K6rem, hogy aki egyet6rt a m6dositott
szovegr6ss zel, kdr em, szav az6lap felemel6sdvel szay azzon Ellene szav azott v alaki?
Tartozkodis?

Mdsz6ros J6nos:

69-et sz6moltunk. Biztos, hogy mindenki szavazott? Gabi b6csi? Akkor 70

Scheily G6bor:

En szavaztam, hogyne! Megszayaztam.lHdtha 6n nem szavazom meg, akkor el6tte
sz61ok.

Mihalik Csaba levezetb elncik megdllapitotta, hogy kiildottgyiil6s a jelen 1ev6

ktilddttek 70 igen, egyhangri szavazatdval,

V./RK-2020.02J5 szfmrl hathrozatixal az Alapszab6ly az V. fejezetdt az

el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6szfti ki, 6s azzal keriil a m6dositott
egys6ges Alapszab 6lyba.

T6th Istv6n:

Csaba, az lenne a k6r6sem, hogy ez a dolog megtartsa a komolys 6gat. 22 oldal van, ha

ilyen 16pt6kke1 haladunk este 8-ig itt fogunk tilni. En azt gondolom, hogy azlenne az

lszszeri 6s cdlszerii, hogy csak a sdrgirval, mert akit 6rdekel, annak a kezdben van,
figyelem, azaz odafi.gyel, 6s a m6dositotlrdszt k6ne kihangsrilyozni, azzal foglalkozni.
Sokkaliobban haladn6nk, mert igy este 5 6rakor itt lesziink, higgydtek el.

T6th Istv6n:

Ezt szavazzuk meg.

Mihalik Csaba:

K6vetkez6 a helyzet. Az alapszab6ly-m6dositSsSnak hivatalos bejegyz6s6nek, hogy
elk6sziil a jegyzokonyv, beadhat6, ennek formai kelldke ennek az ismertetdse. Mert
trtina meg az van, hogy csak azt mondtam el, ami a m6dosit6s. igy mindenkinek
tiszthban... nem mondhatja senki, hogy nem volt tisztdzva, h6t felolvastam, hogy mi
villtozikmire. igy biztos, hogy nem kell holnaput6n mennem a torv6nyszelcre.

Dr. Gerencs6r Ferenc:

Az, hogy a tdrv6nyszek mibe kdt bele, egydbkdnt ezt a legdregebb n6ger sem tudja
megj6solni. Teh6t erre biztosit6k nincs. De csin6lhatjuk azt,hogy feltessztik k6rd6sre,
hogy ki az, akinek nem 611 rendelkezds6re a m6dositand6 szdveg itt akezeben. Ha azt
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mondjuk, hogy kivdtel n6lkiil minden k[ld0tt el6tt ott yan a m6dositand6 szciveg, 6s a

kiildottek egysdgesen megszavazzdk azt, hogy a levezeto elnok a m6dositand6
szciveget ne olvassa ftil, mert mindny6juk e16tt ott van, akkor azert ez igy szerintem 6t
fog menni. Akkor rdgzitsiik, sz6moljuk meg, hogy van-e olyan tag, akinek nem 611

rendelkezds6re a m6dositand6 szciveg.

Mihalik Csaba:

Adok dn mindenkinek, hogy legyen. 3 perc technikai szi.inet.

Mihalik Csaba:
Az el6z6 napirendi pontunk meglfrgyalilsdndl m6dosit6 inditv6ny erkezett a
Ktild0ttgyiilds szavazixhrol a folytatdsdhoz. Mdgpedig a javaslat drtelmdben
remdnyeim szerint mindenkinek akezeben van az eredeti ds a m6dosit6st tartalmaz6
szcivegrdsz. Kdrem, jelezze az, akineknem 611 rendelkez6sdre, aztmost p6toljuk. Es ez

azt jelentend, hogy a tov6bbiakban az eredeti szdvegrdsz nem keriil felo1vas6sra,
mindenki ott talfilhatla akezdben 16v6 el6terjeszt6sbe, tovdbbiakban csak a m6dosit6s,
illetve hat am6dosit6s vitdja 6s annak a szdvegnek a pontosit6sa, illetve szavazilsa.Ez
l6nyegesen gyorsitand ahaladflst mert amrigy 22 oldal ez.

T6th Istv6n:

Koszrinjiik szdpen az igyv ed rirnak.

Mihalik Csaba:

A kdvetkezo a helyzet, az6rt, hogy ezt drdemben le tudjuk zirni, hogy ha ezt a
m6dos f t6s i inditv 6ny el fo gadj uk. . . Mindenkinek van?

Tobben:

Van.

Mihalik Csaba:

Kdszonom sz6pen. Aki elfoga d1a ezt a m6dosit 6st, kar:tyitja felemeldsdvel jelezze. Ez
technikai jellegii. Ellene? Tart6zkodott? Kdsz<incim szdpen, 70 igen, tehirt ezzel a
technikai gyakorlattal fogi uk folytatni a kdvetkezSkben.

A fejezetszitm,hogy mindenki szdmdravil6gos legyen, 6s kdvethetS.

5. oldal VI. Tags6gi jogok 6s kdtelezetts6gek. .a); e); h) pont

Mridos{ttis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
A tagok kiitelezetts6gei:
a) a iogi szem6lyis6ssel rendelkez6 tas nev6nek
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e) a iosi szem6lvis6ssel rendelkez6 tag. term6szetes szemElvekrdl k6szitett
tagnyilvfntartfsok megel6z6 6v december h6 15. napj{ig tiirt6n6 leaddsa, ez

alapj6n a lfitszhmarfnyos sportszdvets6gi tagdij thrgyfv janufr 15. napjfig val6
megfizet6se, a term6szetes szem6lyekr6l k6szitett tagsigi viszony viitozfusainak
bejelent6se, a tagdijak befizet6s6nek kieg6szit6se. Tfrgy6v jtinius 30. napj6t
kdvet6en term6szetes szem6ly bel6p6k utin a f6l6ves (f6l) tagdijat kell fizetni
h) Sportsziivets6g, iosi szem6lvis6ssel rendelkez6 tas i,Jtal tiirt6n6
ellen6rz6s felt6teleinek megteremt6se 6s biztositSsa .....

5. a) 6s b) pont.

Mddosftds, eredeti szoveg helydbe ldp: ,rAjogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tag sajit
tagiai vonatkozisfban ellendrizni kiitelesek

a) A term6szetes szem6ly tag csak a sajft tulajdoniban l6v6 postagalambot ...

b) A kiilfiildiin gyfirtizdtt 6s igazol6lappal rendelkez6 postagalambot lehet
versenyeztetni 6s ki6llitdsra nevezni, de a nemzetkiizi kiillitdsokon' FCI
vilS gbaj noksf gon Ma gyaror szitgot nem k6pviselheti.

Kdrd6s?

Scheily G6bor:

Nekem van. Az el6z6 alapszabillyban bent volt, hogy k6pviselhetik. Most a briinni
Eur6pa-kup 6ra egy hdrom els6 helyezett galambot alapszab6lyellenesen nem vittek ki,
ami ellen tdrvdnyesslgi e\ar6st fognak kezdemdnyezni. Most erre az alapszabillyt

megvdltoztatjuk abban a2020-ban, amikor mdr nemzetk6ziv6 v6lik avil6g, k<iltciznek

ide holland, belga galambiszok, 6s itt akarnak galarrtbi.szni. Most akkor megsztintetjiik
azt a jogot neki, hogy egy-egy galambrol van sz6, hogy a ki611it6son 3 els6 helyezett

galambot emiatt alapszabillyellenesen nem vittiink ki a briinni Eur6pa-kiilllitdsra. Most

ez a galamb olimpiai esdlyes is lesz a kdvetkezo 6vben, mert h6rom elso d avan,
kizdrjukmagunk koziil. Nem tudom, mi6rt.

T6th Istv6n:

Meg lettem 6rintve, kdnytelen vagyok hozzisz6lni. Sajnos mi magyarok ilyenek
vagyunk. Bukarestbe kivittiik a szlov6k gytiriis galambot azdrt tdmadtak. Trencs6nbe

kivittiik a n6met gytinis galambot, azdrttftmadtak meg. 2018. februhr 18-6n sziiletett

egy elnoksdgi hat6rozat, ami kimondta, hogy Magyarorszdgot csak magyar gYikis
galamb k6pviselhet nemzetk<izi megm6rettet6sben. En is ezt tartom helyesnek. En egy

elegkonzewativ ember vagyok, a magyar galamb az magyar gyiiriivel jelenjen meg.

SzabSlyunk azt mondta, Magyarorszdgon, aki versenyengeddlyt v61t, fliggetlentil a
nemzetis6gtinkt6l, ez az ririember ez egy osztrik, ordmmel l6tjuk 6s vessziik

tudom6sul, hogy

b\
\
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Scheily G6bor:

Magyar. Ausztriai magy ar.

T6th Istv6n:

Itt versenyzik, de a galamb szlov6k gyiiriis. Elismertiik neki a...

Scheily G6bor:

Osztr6k.

T6thlstv6n:

Bocs6nat, osztritk. Teh6t a sport6rt6k6t a galambnak elismert0k F kateg6riiha,
kiv6l6an repiilt, de nem magyar gy.Jrr:Jvanraita.

Scheily G6bor:

De az alapszabdlyunk iryy szolt, Pistik6m, hogy kiilllitdsra lehet nevezni a nemzetkdzi
ki 61 1 it6s okon Magy ar or szdgot k6pvi s elhet ik. Ez v olt az alap szab 6ly .

TSth Istv6n:

Igen, Magyarorszdgon ragyog6an szerepelt, tehdt anemzeti ki6llit6son, de 6n tudtam

6s tisztdban is voltam azzal, hogy ktilfoldre, magyar szinekben a galamb nem mehet.

Scheily G6bor:

Itt az Alapszabilly, mi6rt nem mehet? Legalihb ismerj6tek el azt, hogy hibdztatok.

T6th Istv6n:

De 6n azt mondom, hogy Magyarorszdgot
ririember azt mondta, hogy tdbbet nem lesz
gytirtit.

Scheily GSbor:

Olimpiai es6lyes lehet.

Pint6r Zsolt:

En is egyet6rtek teljes m6rtdkben GSborral. De

hogy kii1fti1dr61 akSr veszek 20 dwab flatalt 6s

magyar gyiiriis galamb kdpviselje. Ez az

ilyen, mert m6r meg is rendelte a magyar

manaps6g korlirtozni,
az magyar szinekben

azt gyakorlatilag
itthon r<iprtetem,

M
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fogia Magyarorszftgot k6pviselni, a maryar zhszl6 ds magyar csapat lesz rajta, a

ki6llft6si k@in a26rt, mert nem magyar gynru van ra1ta, azdrt nemze,tkozi szirfi6rI6l
nem lehet eltiltani. Magyar ember versenyeztette, Magyarorszitgon. Ugyhogy az

badarsdg. Es a sport szabhlyzatban val6ban benne van az. ..

Scheily G6bor:

Alapszab it lyb an itt v an b enn.

Pint6r Zsolt:

Itt van az alapszabillybun, hogy kdpviselheti nemzetkozi kiilllitSson ktilfoldi gyiinis
galamb. Ugyhogy 6n abszohit nem t6mogatom ezt ardszt.

Nagyp6l Lhszl6:

Derby Klub, illetve V-33. Nekem is a Pintdr Zsolttal, illetve Scheily Grlborral 6rtek
egyet, ne gyengitstik saj6t csapatunkat. Ha van egy j6 galamb, 6s osztr6k gyrjirrd van
rajta vagy szlov6k, vagy tdk mindegy, milyen gy:Jird van ru1ta, ha a magyar csapatot
kdpviseli, maryar szinekben versenyzett, akkor hadd menjen, engedjiik teret a j6
eredm6nynek. Es 6n mindenkdppen szeretn6k mir egy rijabb magyar olimpiai
aranydrmes galambot l6,ini, 6lhelyzetet 16tni. gn azt gondolom, hogy az egesz

kdzgytil6snek azt kellene tdmogatni, hogy min6l nagyobb l6tsz6mok menjenek a
galambsportba. Min6l tdbb galamb menjen, 6s hogyha ez akhr bangladesi vagy kinai
gyiirfvel van, akkor sincsen, rajta az FCI 1o96, hadd menjen.

Mihalik Csaba:

A kdvetkezo ahelyzet, Ebben az 6ll,6s ne keverjiik 6ssze, a ktilfold<in gyirizott. Nem
te raktad itthon rd a szlovdk Wnflrt a saj(rtodra

Scheily GSbor:

Honnan illlapitod meg, hogy hol gyiri,ztek?

Mihalik Csaba:

Ezvan a szdvegr6szben, a r6giben. Olvasd mdr e.

Kiilddttek sor6b61:

M6sho1 nem tudj 6k gyirizni, ha l6gy v6s6rolod.
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Scheily G6bor:

A magyar gyirtrt is AusztriSbanteszi 16, Burgenlandban. Istenem!

Mihalik Csaba:

Miel6tt m6g elveszitendm a j6 nevel6semet. Az eredeti szovegr6szben van benne, ami
a kezedben van. A szriveget ndzd meg.

Scheily G6bor:

Kiilf,0ldi gytiriis galambot lehessen rriptetni. Hi6ba hozol olyan szabfiyt, amit nem
tudsz ellenSrizni, hogy ott tettdk rd vagy itt tettdk 16, semmi nincsen. Az van benn,
hogy Magyarorszdgot lehet k6pviselni. Egy olimpiai es6lyes galambot most kizdrunk
a26rt, mert...

Mihalik Csaba:

G6bor, itt most a szabhlyozds rcszer61 besz6liink. Hi6ba irjuk bele, hogy kdpviselheti, a

szdvegrdszben az van, hogy ki.ilfolddn gyirizdtt.

Kiilddttek sor6b61:

Abban benne yan az is, hogy ktilfolddn vagy nem ki.ilftlddn.

Mihalik Csaba:

Nem j6 a szdvegresz se. Mire irjtk at? Ennek gr6miumnak a joga. Nem akarom ezt
elvitatni.

ITOBBEN EGYSZERRE BESZELNEK]

Scheily G6bor:

Magyarorszdgon versenyzett, eldrte az eredmdnyt, 6s k6pviselhette volna a magyar
szineket, jdv6re az olimpifin lehet, hogy magyar arany6rmet hozunk haza.

Ilyen biiszke magyarok kellenek.

Hegyi Gyorgy elndk:

Ne htizzuk az id6t. Azert kertilt ez a szlveg bele, mert ldnyegdben fruIjdk a

lehetett venni lengyel gyiiniket is 50 Ft-6rt, meg 100 Ft-drt, ds akkor azt
emberek megvenni. Nem a magyar gyiiriit fogi6k megvenni az emberek,

gyiirtiket,
fogSdk az
hanem a

kiilftildi gyiirtiket fogi4k megv6s6rolni.
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Scheily G6bor:

Gyurik6m, igazad van. Es elndk fr, bocs6nat, ez ut6n is meg fogj6k venni, mert a

tdmeg dolgot ewel rigy se tudjuk visszaszoritani. Az flgalantbdszok, akik olimpiai
eredm6nyt akarnak e16rni, azok itgy se a piacon veszik a gynrik, mert komoly
emberek. A komolytalan emberek meg tovdbbra is tdmeg6vel veszik a gyrjrdrt, nem
tudjuk megakad6lyozni.Ez azigazsitg. Mert Magyarorszdgon lehet versenyezni vele, a

mostani szovegben is az van De ha csak egy-kdt olimpiai esdlyes galambot fogunk
csak kinyimi, a magyarok nem iinnepelhetnek v6gre m6r sport kateg6ri6ban, mondjuk,
ez a galurtb 6ppen egy olimpiai gybztes lesz. A tdmeg meg akkor is veszi a gynrrrt,ha
ak6rmit itt leirunk.

Mihalik Csaba:

A kdvetkezil a helyzet, a m6dositott javaslat k6rd6s6ben az fogom beletenni, hogy
marud az eredeti szciveg. Kikeriil be161e akiilllithsranevezni,ds a nem k6pviselheti. Es

benne marad az F CI vil6gbajnoks6gokon. . .

Tdbben:

K6pviselheti.

Mihalik Csaba:

Azvan benne, hogy k6pviselheti, igy van a szovegben.

Scheily G6bor:

Nevezni 6 s nemz etk 6 zi kiilIlitds on M agy ar or szdgot kdpv i s e theti.

Mihalik Csaba:

Annyit azert Egytink bele, hogy gyiirfizdtt... Mdg egyszer: FCI log6val ell6tott
gyiinivel gyvrizdtt.

Kiilddttek sor6b61:

igy helyes.

Mihalik Csaba:

Ez a sz<iveg igy j6? Es akkor ez nemcsak a hazai nemzeti ki6llit5sokon, hanem
nemzetkdzi ki611it6son, s6t ha valakinek ilyen fiatal galambja van, 6s ki akarja kiildeni

n,

vil6gbajnoksSgra, ki
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Kiildottek sor6b6l:

Akkor megk6rdezn6m, hogy mi 6rtelme van bennehagyni ezt a b) pontot? Egy az

egyben toroljtik ki. Most nem mindegy, hogy kiilftlddn gyirizdtt, de Magyarorsz6gon
versenyzett, versenyenged6lyt v6ltott hivatalos versenyszewezbnel el6rt eredmdny
alapjhn, vagy nem? Tehht ha kiilftldi gynruvanrqta, t<ik mindegy, hogy itt van, vagy
nincs

Kiildottek sor6b6l:

Az alenyeg, FCI 1o96 legyen.

Kiild6ttek sor6b61:

Ez egy technikai. Ezmegint egy ellen6rizhetetlen.Ezt ab)-t ezt vegyiik ki, felejtsiik el.

Mihalik Csaba:

Most 6n elmondom neked, hogy midrt van ennek jelent6s6ge.

Scheily G6bor:

Az, hogy szabhly ozod a. . .

Kiildottek sor6b6l:

Az FCI log6t szabdlyozzuk, az egy6rtelmii.

Mihalik Csaba:

De akkor megaz van benne, hogy versenyezhet.

Ktild6ttek sor6b6l:

Csak a kiilfolddn gyirizdttnek sincs 6rtelme, hogy benne van. En szerintem.

Mihalik Csaba:

Ja,te akkor most galambot akarsz venni vagy gyirit,k&dezem 6n t61ed.

Ktildottek sor6b61:

En, hogyha veszek p61d6u1 10 darab...
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Scheily G6bor:

A kiil fl 6 1 dd n szbt ktil f b 1 di gyiiniv el gy iruzdtt galambr a kell v alto ztatni.

Mihalik Csaba:

Es azkeriil bele, hogy azFCI log6val gyiruzott. Ez kertil bele pluszba, meg hogy nem

k6pviselheti, hanem kdpviselheti.

Kiildottek sor6bol:

En a kiilftrlddn gyiiriiz}ttetmondom, hogy annak sincs 6rtelme, hogy benne legyen.

Scheily G6bor:

Ha egy kiilf61di gytiriivel gytxizott galambot engeddlyezik.

F6rfi:

Na, ha kiilfdldi gyiiriivel e116tott, rigy m6r m6s.

Kiilddttek sordb6l:

Eniavasoln6m, hogy nem magyar gytirtivel ell6tott.

Ki.ilddttek sor6b6l:

Es FCI 1o96.

Scheily G6bor:

Azmir szabillyozvavatm6s helyen, hogy versenyeken csak awal vehet r6szt.

Mihalik Csaba:

En mar tryy l6tom, hogy alakul. Konszenzusra jutunk, egy ilyen kdztes szavazhsra,

most aztmondja, hogyha ezt a szoveget olvasn6m fiil, hogy a kiilftrldi gyiiriivel, 5.) b)

pont hely6be: kiilfiildi, FCI log6s gyiiriivel gytiriizdtt 6s igazol6lappal rendelkez6
postagalambot lehet versenyeztetni 6s kidllitisra nevezni, a nemzetkiizi
ki6ltit6sok on, 

^z 
FCI vil6gbaj noks6gon Magya r otszirgot k6pviselheti.

Scheily G5bor:
+ .,
rgy aJo.

K
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Mihalik Csaba:

Na, akkor, aki ezzel egyet6rt, amrt itt most felolvastam, ezzel a m6dosit6ssal, a

szav az6lapja fe 1 eme 1 6 s 6ve I . T artlzko dott? T art6zko d 6s ? E 1 1 ene ?

Szavazhs: 66 igen, 2 nem,2 tart6zkod6s. Meg611apitom, hogy a m6dositott kiegdszitett

szoveg kertil bele a jegyz6kcinyvbe.

Mihalik Csaba levezeto elnok meghllapitotta, hogy kiilddttgyiilds a jelen lev6 70

ktil ddtt 6 6 tgen, 2 nem, 2 tartlzko di.s szav azatix al,

VI./RK-2020.02.15 szimf hathrozatixal az Alapszabily az VI. fejezet6t az

el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezfissel eg6sziti ki, kiv6ve az 5, b) pont, melynek
szdveg6t a kiilddttgyiil6s m6dositisixal fogadta el, 6s azzal keriil a m6dositott
egys6ges Alapszabflyba.

Mihalik Csaba levezeto eln<ik folytatta, az alapszabdly kcivetkez6 fejezet6nek

m6dosit6s5t.

VII A Sportsziivets6g szervezete

1.pont
Mddosfttis: az eredeti szDveg helydbe ldp:
A Sportsziivets6g ioqi szem6lyis6ssel rendelkez6 tasiai a kiiziis tev6kenys6g

megval6sitrflsa c6lj 6b6l
..... Testiileti szerveikbe a iogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok, term6szetes

szem 6ly ta g i ai kiiziil tiszts 6 gvis el6 ket v illasztanak

Mihalik Csaba:

,,A Sportsz6vets6g jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagSa a kozds tev6kenysdg

megval6sitdsa cellaib6l testiileti szerveikben a jogi szemdlyis6ggel rendelkezl tagok

term6szetes szem6ly tagai kciziil tiszts6gvisel6ket viiasztanak". Aki egyet6rt, hogy a

VII. fejezet m6dosit6s sz6vegrdsze m6dosit6s6va1 k6rem, szavaz6lapjtval szavazzon.

Sz6molunk.

M6sz6ros J5nos:

70 igen szavazattal.

Mihalik Csaba levezeto eln6k meg6llapitotta, hogy kiilddttgyiilds a jelen lev6

kiildottek e gyhangri, 7 0 szav azatdv al,
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VII./RK-2020.02.15 sz6mf hathrozatixrl az Alapszabfly az YII. feiezetflt az

el6terjeszt6sben szerepl6 sziivegez6ssel eg6szfti ki, 6s azzal keriil a m6dosftott

egys6ges Alapszabilyba.

Mihalik Csaba: VIII. fejezet

VIII. Sportsziivets69 kiildiittgyiil6se.

Mridos[ttis, az eredeti szdveg helydbe ldpt ,rA Sportszdvets6g int6z6 szerve a jogi

szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok kiiz- vagy kiitdiittgyiil6se 6ltal megvfllasztott

kiilddttekb6l 6116 kiilddttgyiil6s. c) pont Sportsziivets6g iogi szem6lyis6gii

tagiaival irfsban kezdem6nyezheti ..." folytatodik tov6bb.

5. pontja ,,Rendkiviili kiildiittgyiil6sen a jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok

kiitelesek az iisszehivisra rendelkezni az AlapszabSly m6sik r6szdn... tehdt az

eredeti szdvegrdsznek megfelel6en. Nem a term6szetes szemdly tagai, hanem a jogi

szem6lyis6gii tagok.

8. ,,A jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok 6s a Sportsziivets6g szervei itadjik
egy6b javaslatokk6nt." A k0vetkez6 gondolat u... a jelenl6v6 kiildiittek 213-os

tiibbs6g6vel."

g. pont ,,A kiildiittdllitfs a kiildiittek sz6m6nak meghatdrozhsa eset6ben i
SportttirvEny 24. $ a) 6s b) pontjai az irSnyad6k.

a) A jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok szavazati joggal, az i,Italruk delegflt

term6szetes szem6ly tagiai sor6b6l viiasztott kiildiittek k6pviselik 
^

kiildiittgyiil6sen, az alSbbiak szerint: a jogi szem6lyis6ggel rendelkez6

tagszervezetek term6szetes szem6ly tagiait figyelembe v6ve az alhbbi szfmrl

fiitAtittet< delegil6sira jogosultak. Term6szetes szem6ly tagok l6tsz6mib6l

szirmitvaz 40 term6szetes tagig I f6 kiilddtt; 4t 6s 80 term6szetes szem6ly tag2 f6

kiitdiitt; 81 6s 120 3 f6; L2l6s 160 kiiziitt 4 f6; l6l-200-ig 5 t6;201-240 tagig 6 f6,

Z4l-280-ig 7 f6 kiildiitt vehet r6szt szavaztti joggal a Sportsziivets6g

kiildiittgyiil6s6nek munk6j6ban. Enn6l magasabb taglfitszhm eset6n ^ fenti

szabiiyozott m6don kell meg6llapftani a kiildiittek szitmht, kiv6ve a

Sportsziivets6g jogi szem6lyis6gii tagifnak azon term6szetes szem6ly tagiait, akik

ttinnes tagsdggal rendelkeznek. Csak ann6l a jogi szem6lyisEgti tagnhl lehet a

l6tszimadatnSl figyetembe venni, amennyiben a term6szetes szem6ly versenyz6, a

t6rgy6vi tagdijilt befizette. A delegflhat6 kiildiittek lfitszhmfit az esed6kes 6ves

,.rrd.. ktildiittgyiil6s el6tt 60 nappal 6rv6nyes tagnyilvSntartfsa szerint kell

meg6llapitani. Mely nyitvfntart6s a kiivetkez6 6vi tagnyilvintarths elk6sziilt6ig

OrvZnyes a Sportsziivets6gben fellelhet6 aktu6lis tagnyitv6ntart6sok alapjin. A
kiildiittek mandftum a a vhlasztisi ciklus v6g6ig 6rv6nyes, Iegfeljebb azonban 5

6vre sz6l. A kiildittteket delegfl6 szervezeteknek saj6t ktitdiittgyfil6si hatfrozatuk
alapj6n joga van ^ kiildiittek szem6ly6nek megviitoztatisira, de err6l 

^
Spoitsztivets6get a kiildiittgyiil6si meghiv6 kikiild6se el6tt minimum 20 nappal

ir6sban t1j1koztatni kiitelesek L saj6t kiildiittgyiil6si jegyz6kiinyv egyidejii

csatol6sa mellett.

b) A kiildiittgyiil6sre meg kell hfvni az elniiks6g tagsait, illetve a fegyelmi
elniikiiket, de a t5

6s

rplellen6rz6 vilasztisi jeliil6bizottsfg elniik6t, a tiszteletbeli
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l6v6 kiildiittgyiil6s megtartfsft nem akadiiyozza;' Egy sz6 hifunyzik be161e: ,,a
meghivottak tanricskozisi joggal vehetnek rflszt a kiildiittgyiil6sen" Megyiink
tov6bb.

10. pont a) 6s d)

,,A Kiilddttgyiil6s hathrozathozatali munkijfban csak szabflyos megbiz6lev6llel
ellftott, delegilt...

a) A jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok kiildiitteinek megbiz6level6vel..

d) a kiildiittgyiil6sen minden delegr{lt kiildiittnek egy szavazatijoga van."

12. a) pont. A kiilddttgyiit6si kiildiittek szfmbav6tele az elniik feladata. A
Sportsziivets6g int0z6 szerve a jogi szem6lyis6ggel rendelkez6 tagok kdz-, vagy
kiildiittgyiil6se Sltal vilasztott kiildiittekb6l 6tl6 kiilddttgyiil6s...

Tobben:

Valami nem j6...

Scheily Gdbor:

9. oldal b) pont.

Mihalik Csaba:

Innen l6tszik, hogy figyeltek, 6n meg hibdzok, mert dn dolgozom. Kdszonom az

6szrev6telt.

,,A Szdvets6g irodfjival dsszeiilittatja sportsziivets6gi jogi szem6lyis6gii tagok 6s

azok term6szetes szem6ly tagiainak jegyz6k6t, a pontos kiildiittgyiil6si l6tszfmot
megSllapitja."

15. ,,Ha a kiildiitt" 6s nem atag.

Menjtink tov6bb a 17 .-nek abevezetl mondat6hoz. ,rA jelenlev6 szavazhsra jogosult
kiildiittek legalfbb 213-inak tfmogatisa sziiks6ges ^ 

jogi szem6lyis6gii tag
kizirirsirhoz.

b) A jelenl6v6 kiildiittek hSromnegyedes sz6tiibbs6ggel.

c) A jelenl6v6 kiildiittek hfromnegyedes sz6ttibbs6ggel.

e) a jelenl6v6 kiildiittgyiil6si kiildiittek tiibb mint a fele k6ri."

19. pont. ,,A Sportsziivets6g kiildiittgyiil6se irJrtal hozott jogok vagy
alapszabflys6rt6 hatilrozat hatdlyukon kiviil helyez6se irhnt bfrmely jogi
szem6lyis6gii tag ilz id6pontot Ptk. szerinti 30 napon beliil a
tudomfsszerz6st6l."
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Scheily G6bor:

Itt k&deznem az tigyv6d urat, hogy termdszetes szemdlyi tag az nem is nyrijthat
beadvinyt a kiilddttgyiilds hat6rozata ellen? Csak azdrt, hogy tiszta egyen.

Dr. Gerencs6r Ferenc:

Ez egy nagyon fontos elvi k6rd6s, amire rirkdrdezett A tdrvdny liu'gy sz6l, hogy egy

szewezet testiileti hatdrozatdt a tag tfimadhatla meg. Ugyanakkor a szdvets6gekre

vonatkoz6 jogszabilly meg rigy sz6l, hogy a szdvetsdgnek termdszetes szem6ly tagSa

nem lehet. Hogyha nem lehet term6szetes szemdly tagSa, akkor ki a tag? Mondjuk, az

egyesiiletek, most egyszeriisitstik le. Egy b6rmelyik egyesi.ilet megt6madhatia a

kiilddttgyiil6si hatdrozatot 30 napon beliil, de mint egyesiilet thmadhatja meg.

Egyestilet tagiakdnt szerintem - bdr ebben hamarosan okosabbak lesziink - nem

tdmadhatla meg valaki, hiszen 6 nem tagSa annak a szdvets6gnek. Azzal a

szabillyozdssal, hogy sz<ivets6gnek termdszetes szem6ly taga nem lehet, azzal

ellentdtben 611 egy termdszetes szemdly tagtak a tagi jogdra val6 hivatkoz6ssal val6
j og gyakorlflsa. Ugye. . .

Scheily G6bor:

Ezt atorvdny igy irja el6?

Dr. Gerencs6r Ferenc:

Pontosan. A torvdny azt irja e16, hogy sz<ivets6gnek term6szetes szem6ly tagf a nem

lehet. Ezt igy expressis verbis kimondja. Nem azt mondja ki, hogy csak jogi szem6ly

tagja lehet, hanem kimondja azt, hogy term6szetes szem6ly tagia nem lehet. Polg6ri

tdrvdnykonyv meg azt mondja, hogy a szewezet hatftrozatht a szewezet taga
timadhatj a me g. Nem azt mondja, ho gy e gy szitmaztatott tagS 6nak a tag a. . .

Mihalik Csaba:

Vagy a tagS 6nak, a tagS 6nak, a tagSdnak, a tagS a.

Dr. Gerencsdr Ferenc:

Igen, hanem a tagSa. Jelen pillanatban csak jogi szem6lyek a tagok. Jogi szem6ly

perelhet, teh6t mon dhatla azt, hogy 4z E gri Postagalamb6szok Kdre Egyesiilet, akkor

azEgri Postagalamb6szok Kore felperesk6nt megt6madhatla ahathrozilot. Van neki

egy tcirv6nyes k6pvisel6je, az megbiz egy iigyvddet. Egy egri tag dnmagSban nem

tdmadhatla meg a hattuozatot. Ez az lnjogi 6ll6spontom. Civil t6rsas6g nem jogi
szem6ly.qk

I
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Mihalik Csaba:

A k<ivetkezo helyzet annyiban szeretn6m kiegdsziteni, amit most i.igyvdd rir mondott,
hogy jomagam, mint a P2 Oroshdzi Postagalambdsz Egyesiilet tagSa szitrmaztatott
jogositv6nydval a harmadik szinten 611ok. Teh6t magyarul a P2 egyesiilet nem

tdmadhatja meg, csak ahovit betagoz6dott 15. B6k6s tagszovetsdg. Mert a B6k6s

tagszrivets6gnek a tagSa. Te an61 beszlltdl, hogy a keri.ilet. Itt a keriiletnek olyan
jogositv6nyayan, hogy te nem tdmadhatod meg, de TakScs G6bor, a keriilet elndke

igen.

Scheily G6bor:

H6t most rigy is precedens 6rtdkii per lesz, rigyhogy... addig is expressz kimondja,
hogy...

Dr. Gerencsdr Ferenc:

Azt gondolom, nem titok, tehht mindenki tud err6l a perr6l, gondolom 6n.Ez20-6n
lesz, 6s pontosan az egyik k6rdds lesz... lesz m6s k6rd6s is. Nem biztos, hogy minden

kdrd6sben dont a bir6s6g. Tdbbf6le jogcim van, mert ellentmond6si jogcim, ha nem

tag, akkor a tribbivel mdr nem foglalkozik, legfeljebb kitdr 16. De ezzel biztosan

okosabbak lesztnk, mert lesz egy t6rv6nysz6ki hatitrozat arc61, hogy egy csak jogi
szem6lyis6 gi tagsdggal bir6 szewezel. hatixozatffi megt6madhatla-e egy jogi szem6ly

tagnak a termdszetes szemlly tagSa. A[6spontom szerint nem, de ugye a v6gs6

igazsitgot nem egy iigyv6d mondja ki sosem, hanem a fdnyes tekintetti bir6s6g.

Okosabbak lesziink, 6s nyilvSnval6at err6l mindenki 6rtestilni fog. Ez a jovbte ndzxe

ir6nymutat6 lesz. En csod6lkozndk, ha azt mondan6, hiszen akkor egy 5 000 tag el6tt

megnyitn6 a megtdmadfsi jogot indokolatlanul, mert ez egy szitrmaztatott jog lenne.

De h6t a bir6s6got kiszdmitani ugye nem lehet. De hamarosan ebben okosabbak

lesziink.

Scheily G6bor:

I1.oszoryuK.

Mihalik Csaba:

Akkor m6s kieg6szitlje van-e valakinek? Nincs? Megtette. Koszdndm. Aki egyetdtt a
javaslattal, m6dosit6 inditv6nyban elhangzottalckal, k6rem, kfufi?aa felemel6s6vel

szayazzou. Sz6moljuk meg. Tart6zkodds? Ellenszavazat? Kdsztin6m sz6pen'

M e 961 1 ap it om, e gyh an$olag, 7 0 i g en szav azattal e 1 fo gadtuk

VIII./RK-2020.02.1.5 szimf hathrozatixal az Alapszabiiy az VIII. feiezet6t az

el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6sziti ki, kiv6ve a 9. b) pont, melynek
sziiveg6t a kiildtittgyiil6s m6dositisixal fogadta el, 6s azzal keriil a m6dositott
egys6ges Alapszabflyba. .,,{r /1- ) ,'n'/1.ll K ry wt
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Mihalik Csaba levezet6 elnrik:

IX. fejezet Kiildiittgyiil6s hatiskdre.

l.pont a); x)
Mddos[ttis: az eredeti szdveg helydbe ldpz

a)az Alapszabiiy elfogadisa 6s m6dosit6sa; csak irfsos el6terjeszt6s alapjSn,
amelyet a Kiildiittgyffl6s id6pontjrlt legal6bb 30 nappal megel6z6en irfsban kell
benyrtjtani a Sportsziivets6s elniiks6s6nek
x) az olyan szerz6d6s megkiit6s6nek j6vihagydsa, amelyet a Sportsziivets6g sai6t
iogi szem6lyis6gii-. vagy azok term6szetes szem6lv tagi6val, vezet6
tiszts6gviset6j6vel, az Ellen6rz6 Testiilet tagirlval vagy ezekhozzhtartoz6jival kiit,
kiv6ve a versenvszervezdi megfllapodisokat.

Ez egy 6rdekes k6rd6s, hogy hova kell benyrijtani. A szovetsdg elndks6g6vel hivja
Ossze a kiild<ittgyiil6seket, aregi Alapszabdly nem azttartalmazza, ezdrtvan benne,

hogy ,,30 nappalmegelozben ir6sban kell benyrijtani a Sportszcivets6g e1n<iks6g6hez."

A 1. x) alpontja ,,saj6t jogi szem6lyis6givagy term6szetes szem6ly taghval,vezeto
tiszts6gviseldj6vel, azBllen6rz6 Testiilet tagSdval,vagy ezekhozzdtartozojhvalkdt,
kiv6ve a versenyszervezoi meg6llapoddsokat." En nem talilltam olyat, uri a hat6skdr6t
szikitene, ink6bb csak m6dositan6. Van-e ehhez afqezethezhozzLfiizni val6ja
valakinek? Nincs ? Aki egy et6rt, k6rem, kiffiy 6ja felemel6s 6 v el szav azzon.

T art6zko d6s, ellensz av azat? Nincs ?

Meg6llapitom, egyhangiilag 70 igen szavazattal elfogadta a Kiilddttgyiilds:

IX./RK-2020.02.15 szdmf hatirozatival az Alapszabfly az IX. fejezet6t az

el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezilssel eg6sziti ki, 6s azzal keriil a m6dositott
egys6ges Alapszab 6lyba.

Mihalik Csaba levezeto elndk rifilr az alapszabilly X. fejezetere aYiiaszthsi jel616

bizottshg fe ladatai m 6 dos it6s 6ra :

X. A V6laszt6si Jeliil6bizottsig

1.pont
Mddos[ttis: az eredeti szdveg helydbe ldp:
....., 

^z 
igy megvdlasztott, term6szetes szem6lvekb6l6116 bizottsdgot.....

..... A VJB-ba a Sportsziivets6g minden iosi szem6lyis6sii tasia" sai6t tagiai
so r6b6l egy-egy term 6szetes szem 6ly tagot j avasolhat

2.pont
Mddosittis: az eredeti szDveg helydbe ldp:
.... a VJB az alakul6 iil6sen diint, 6s sziiks6s szerint iil6sezik: Informfci6it
folyamatosan kiizli aival 6s a Szaklapban.
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3pont
Mddosftds: az eredeti szdveg helydbe ldp:
A VJB folyamatosan 6s iin6ll6an v6gzi munkSjit, 6s az Sltala iisszesyiiitiitt
iavaslatot, vrllasztisi telies kiirii n6viesyz6ket a soron kiivetkez6 Kiildtittsyiil6s
el6tti utols6 szaklapban. valamint a sziivets6s honlapifn ktizz6teszi. Amennyiben
a VJB az utolsri kiizz6t6tel id6pontirlis nem tud valamennyi tiszts6gre ieliiltet
fllftani. akkor is kiiteles az addis iisszesyffitiitt ieliiltek n6viesvz6kben foqlalni 6s

kiizz6tenni. A kiizz6t6telt kiivetden a sportsziivets6gi tiszts6gekre L soron
ktivetkez6 Kiildtittgyiil6s el6 el6k6sziti a javaslatit. Megszervezi a tfjCkoztatist 6s

a tilrgyi kell6kek biztosit6sit, illetve kijeliili a szavazhsi elj6rSsban r6szt vev6
tagiait

4.pont a);b);
Mddosftds: az eredeti szi)veg helydbe ldp
a)A Sportsztivets6g valamennyi iosi szem6lyis6gii tagidnak term6szetes szem6ly
tasia kiildiittje ftjrln viiasztd 6s szem6ly6ben kiizvetleniil is v6laszthat6.
b) A vrilasztisi szavazfllapot a VJB 6llitja iissze. de minimum 10 f6 kiildiitt
inditvinyozhatja a helyszinen, hogy valamely tiszts6ghez fijabb szem6ly keriiljiin
a szavaz6lapra, aki megfelel az 5. b.) meehatfrozott felt6teleknek. Ezeket az
indifv6nyokat vitfra 6s szavazilsra kell bocsftani, tiibbs6gi timogat6s eset6n a
jeliiltet a szavaz6lapra fel kell venni.

Uj bekezd6s
Vrllasztr{si kiildiitteyiil6s :

a) A resnfl6 vezet6s6g mand6tum6nak leifrta el6tti 6v november6ben
vilasztisi ktildiitteyiil6st kell iisszehivni.

b) A kiildiittgyiil6sen mesvflasztott rfi tiszts6svisel6k mand6tuma a vflasztfsi
kiildiitteyiil6st kiivet6 6vi rendes kiildiitteyiil6s lez6rfs6val kezd6dik.
amikor is az el5z6 tiszts6svisel6k meebizatfsa lei6r.

5.pont a);b;

Mddos{ttLs: az eredeti szAveg helydbe ldp:
a)k6rd6ivek 6s szem6lyes besz6lget6sek felhaszn6l6s6val sz6les kiirii
v6lem6nykutatSst v6gez a Sportsziivets6g iosi szem6lyis6sii tagiainak
bevon6s6val.
b)Az alfbbi szempontok szerint fllitia iissze a ieliiltek listii6t: - a Sportsziivets6e
elniiki 6s alelniiki tiszts6g betiilt6s6re iavasolt ieliiltek eset6ben felt6tel" a
Sportsziivets6g iogi szem6lyis6gii tagiai szervezet6n beliil. vflasztott vezet6i
tiszts6gben (elniik. alelniik)" vagv a Sportsziivets6g Elniiks6g6ben szerzett
minimum 3 6ves gyakorlat. Valamely bizottsisi elntiki tiszts6q betiilt6s6re iavasolt
ieliiltek eset6ben felt6tel, a Sportsziivets6s iosi szem6lyis6sii tasiai szervezet6n

'.& ffiw
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beliil. vflasztott vezetdi tiszts6gben (szakbizottsilgi elniik, vagy tag). vagy a

Sportsziivets6g Elniiks6g6ben szerzett minimum 3 6ves gyakorlat.
Fentieken trilmen6en az elniiki. alelniiki. bizottsrlsi elniiki tiszts6g betiilt6s6re

iavasolt szem6lyek ieliil6s6nek felt6tele" minimum 5 (tit). a XXIII. 2. pontban
meghat6rozott. iin5116 iosi szem6lyis6ssel rendelkez6 tag-szervezet irdsbeli
thmoeathsa"

Heves vita alakult ki a kiilddttek kdzott / egym6s szavdbavdgvabeszdlteU

Mihalik Csaba

Ez az uto1s6 mondat, azt jelentene, hogy itt azolaak a kiildotteknek, akik a

kiilddttgyiil6sen jeldlteket illlitanak, a XXI[. 2.-ben ott a keriiletek szerepelnek,

minimum (5) kertilet kell, hogy legyen. Csak az erthet6sdg kedv66rt.

Scheily G6bor:

EznagyonvilSgos, hogy a kiild<itteknek a jogkdrdt, akik itt vagyunk mindny6jan azzal

korlfitozzuk, hogy 6 nem jelolhet valakit. Biztos, hogy az akildott egy tagsz6vets6g...

egy keriiletb6l jon, ahol biztos van 40 f6, mert azdrt lehet kiilddtt, annak a 40 f6nek
esetleg vagy 200-nak, mint Gy6rben a kiild6ttje nem csinSlhat egy inditv6nyt, hogy 6n

ezt javaslom. A ktildottgyiillst bizztk olyan okosnak, hogy a kUldottgyiilds elddnti,

hogy majd hogyha Gipsz Jakab jelolt valakit, azt ft)lvessziik-e a jeltiltlistitra, vagy

nem. A m6sik dolog pediglen az,hogy a feltdrekv6 friss fuvallatokat, fratalokat, egydb

dolgokat a maryar sportdletben nem tudunk olyat mondani, ami ilyen kritdriumok
vannak itt, hogy valaki vezetl legyen. Bizzunk m6r megint a kiildotteinknek a
bolcsessdg6ben. Ezt lezdrva ennek a m6dosftdsilal. A m6sik dolog, amit az elndk rir
javasolt, hogy legyen el6bb... mert 6 rigy 6rzi, hogy ffivette, nem volt segits6ge,

nagyon helyes, de 6n megk6rem a jogi k6pvisel6nket, hogy ezt egy kii16n paragrafusba

tegye, ne a jel6l6bizotts6gba suvickoljuk oda bele, hogy n6gy h6nappal a

kiilddttgyiil6s el6tt lesz egy vdlasztdsijel6l6si kiildottgyiil6s, ahol megvdlasztlukazifi
vezet6sdget. Az itj vezet6s6g meg van vdlaszMa, 6s 6t, majdnem 6 honapig a
leveg6ben lesz, mert addig a r6giek vannak hatalomban, 6s az rij meg nem tud csin6lni

semmit. TehSt ez ketel:d fegyver, mert a hatalomban marad6k addigra azt csinillnak,
amit akarnak 6 h6napig. Az rij vezet6s6g meg nem sz6lhat bele, esetleg be se mehet.

Teh6t ezt is jobban k6riil kellene irni, 6s egy fj fejezetbe beletenni, hogy ez a
megold6s. Nem k6t mondatban ezt elirrtezni, mert ez egy komoly, a kcivetkez6

6letiinkre kihat6 villtozds. En szerintem. Teh6t ha ezt 6tgondoljuk, akkor nem h6rom

sorba kell ezt leirni. f,s egy kiilon paragrafust idetenni, nem a villasztdsi
jelol6bizottsdgba besuvickolni, ezt a mondatot, hogy tartunk egy kozgyiil6st 5

h6nappal el6tte, 6s majd 5 h6napig lebegiink a leveg6be, az-$ vezet6. Tehitt ez

Stgondoland6 k6rd6s. Akkor is, ha megcsin6ljuk, akkor is egy kiilOn fejezetbe, kiildn
paragrafust adva neki, fejtstik ki, hogy ott mi a feladata, yd1y mit csin6lhatnak,
hogyan, mert itt a leveg6ben hagyunk egy k6rd6st.

tu
\\

\
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Nagyp6l Lttszlo,

Derby Klub, V-33 egyesiilet rdszdrol. En abszoltt szakmai szempontb6l pr6b6lom
megk<izeliteni ezt a dolgot. Ugye itt az i$ vhlasztils, hogy ha lesz 4 6v mrilva, a soron
kovetkez6 4. 6vben lesz egy ij vhlaszt6s. Annyi megkot6st tenn6k mdg bele -
egy6bkdnt mindenfele megkot6st 6s szigoritSst foldslegesnek tartok, de ez pdld6ul
szerintem egy fontos -, hogy egy szakmai minimumot irjunk be, az elniiksdgi tagok
szdmitra,6s egy szakmai minimumnak lehetne eztnevezni, hogy az atenydsztl, aki az

elndks6gnek tagia lesz, a kdvetkez6 elndksdgnek. Ez alapjhn az eln6k azlehet kivdtel
is, lehet, mert az egy menedzsertipusnak kell, hogy legyen. A saj5t tagszOvetsdg6be
vagy versenykerUlet6ben, vagy ahogy most hivjuk, minimum 6t alkalommal legyen
els6oszt6lyri versenyz6. F,gydltalfin megdrtse azt a probl6m5t, 6s Mt, amivel
foglalkozni kell.

Scheily G6bor:

Mi a galambdszat.

Nagyp6l Ldszlo:

Galambdsz legyen, igy van. izig-verig ga\ambdsz legyen, 6rtse azt, hogy min
vitatkoznak a galambftszok, mi az a nyig, mi az abaj, ami 6ltal6ban mindig vit6hoz 6s

csal6dottshghoz, perhez meg mindenhez vezet. Teh6t 6n eztjavaslom. Es szakmai
minimumot tegyiink bele az alapszabillyba.

Mihalik Csaba:

A kdvetkez1 ahelyzet, akkor egy kicsit, ha figyeltek most. Jelen pillanatban 70 kflld0tt
van itt. Azt mondom, nem degradillnhm le a ktildottek jogositvfuyifi azzal, hogy ezt a
je1dl6st feltetelhez kotdm. Hanem, megfontoltabbS, tenndm, hogy legalabb el6tte
egyeztessenmilr,legal6bb 10 mdsik kiilddttel. Legalilbb tizen filljatakmir {issze, hogy
egy tagra tegyenek javaslatot, legalilbb 10 ilyen legyen. Ez, majd az alrkori munk6nak
az ellmozdititsitt hivatott segfteni. Aztfn a kdvetkez6 a helyzet, a viiaszthsi
jeldl6bizotts6gnak vannak villaszthsi krit6riumi kiir6si lehet6s6gei az alapszabillyban,
hogy megfogalmazza, amirbl te beszdlsz, Laci. Nem gondoln6m, hogy ide kellene
most id6zni.

Scheily G6bor:

De itt vannak a kcitdttsdgek, Csaba.

Mihalik Csaba:

Az m6sik k6rdds. Az egy eldontend6
Az nj fuvallat 20 dvesen mi6rt nem
Mi6rt nem akar lent, ott az alapoknhl

k6rd6s. Ha azt mondjuk, hogy jdn azt$
egyesi.ileti elndk akar lenni? Kdrdezem

fuvallat.
6n t6led.
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Kiildottek sor6b61:

Lehet, hogy nem engedik.

Mihalik Csaba:

Mi az, hogy, engedik vagy nem engedik? Mi6rt nem lesz be161e kertileti elnok?

Ktldcittek sor6b61:

Mindig van ilyen tdrt6net.

Mihalik Csaba:

H6t persze, egyedi kivdtelek lesznek.

Ktildottek sor6b6l:

Vannak emberek, akik ragaszkodnak pozici6hoz stb.

Mihalik Csaba:

Nem ragaszkodom saj6t magam a pozici6hoz. En rigy gondolom, hogy a mtrcius 23-i

ki.i1d<ittgyiil6s szavazdsanak a lebonyolitisa, hogy azhogyan tdrtdnt 6s mennyire volt
nyilv6nos, elre csak visszatdrek. M6r tdbb, mint 30 6ve itt vagyok a Magyat
Postagalamb Sportsz6vetsdgben, m6g olyan jellegii nyilvSnos szavazdst az eletben

nem l6ttam, mint akkor.

Scheily G6bor:

Es lebonyolitottad m6gis.

Mihalik Csaba:
A
Es m6gis megcsinSltam.

Scheily G6bor:

Na, h6t akkor...

Mihalik Csaba:

A kovetkez6: legyen felt6tel, ne legyen feltdtel? Milyen feltdtel legyen? En a 10 fot

azdrttettem be, hogy legal6bb arcakdsztessiik m6r, ho*,ffi' 
7

\/

6llianak m6r 6ssze, es ne..



hirtelen felindul6sb6l itt elkezdjtink Otletelni. De hogyan lehet
kiildrittgyiil6st, 6n megmondom nektek, hogyha dn a m6sik oldalon
tudn6m.
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sz6tl6ni egy
iiln6k, nagyon

,4

Scheily GSbor:

Nem veszi fel a javaslatot a kiildottgytil6s, 6s m6ris nem lehet szidni.

Mihalik Csaba:

Legalabb a komolyshgat adttk volna meg, err6l besz6ltem - a 10 fovel. Azthn hogy
legyen-e neki szakmai e16d1ete, yagy ne legyen? Ez nem azdrt kdrd6s, mert nincs
jelent6s6ge, hanem a szeruezeti eletr6l, a szervezet mtikdd6s6r6l hol szerez
gy akorl ato t? Ker dezem?

Kiilddttek sor6b6l:

Ez a hhromdves gyakorlat a Sportszovets6g elnoks6g6ben, abban a 8 foben, akkor
abb6l a 8 f6b61 villaszthatunk akkor?

Kiildottek sor6b61:

Lehet kertileti eln6k b6rki.

Mihalik Csaba:

Keriileti elnok lehet bdrki, akit megvdlasztanak

KUld<ittek sor6b6l:

Azt nem olvastam itt.

Mihalik Csaba:

Olvasd v6gig, ott van. Teh6t Tak6cs G6bor, ha jelentkezik, meg fog felelni ezeknek a
felt6teleknek.

Scheily G6bor:

Akkor maximum 40 f6b61 lehet elndkot villasztani a Magyar Postagalamb
Sportsz6vets6gben. Teh6t 6n mindenfele ktildottgytildsr6l besz6ltUnk, most adtuk ki az
Anker ktil<in kiadv6nyt, a kiildottlyiilds hat6skdre mdg az Anker id6kb61 van itt. Mert
itt mdg akkor kommunizmus volt. Es most a kiilddttek jogait csorbitani, ez a mai
vil6gban ink6bb kib6vitik, nem csorbitjuk a kiilddttek jogait.

Mihalik Csaba:

Figyelj csak ide. A jogi szem6lyis6gi tag, most kit kdpviselsz, magadat, mint Scheily
G6bor, yagy, vagytok itt most egy j6 paran, jeloltok egy tagot?
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Scheily G6bor:

A legnagyobb kertilet se tudna inditvdnyt tenni a te javaslatod alapjdn a kcivetkez6
kiilddttgyiildsen, 240 f6. Mert l0 f6 kellhozz6,6s nekiink ahhoz nincs 10 ktilddttiink.

Mihalik Csaba:

De nem besz6ltek a szomsz5ddal?

Scheily G6bor:

Tess6k?

Mihalik Csaba:

Pontosan arr6l besz6ln6k, hogy
galambdsz.

besz6lni kell egym6ssal, 10 kiilddtt 300-400

KUlddttek sor6b6l:

Nem l0 kiilddtt, hanem 10 f6.

Mihalik Csaba:

10 f6 kiilddttnek kell lenni.

Scheily G6bor:

10 f6 kiilddtt.

Mihalik Csaba:

Kiilddttnek kell lenni. Az aztjelenti, hogy 511jon m6r 6ssze, aztftn besz6ljenek. K6t
keriilet 6lljon m6r 6ssze. Ezt javasoljuk, annak van srilya, hogy ha a kiildcittek
risszefognak.

Scheily G6bor:

Javaslom, hogy a kiilddttgyiil6snek a jogk<irdt ne csorbitsuk, hagyjuk meg az
on61l6s6got, okos emberek iilnek itt.

Kiilddttek sor6b6l:

Ne menjiink el rossz irinyba. Amit a Nagyp6l Laci mondott, 6n tudom, hogy 6 mire
gondolt. Tehett olyan emberek vegydk fol a galambdszatot, akik szakmailag hozzd
tudnak tenni. Teh6t a jdv6 zen6je. Most aki ktildott, nagy val6sziniis6ggel rigy
gondolhat a versenyszervezo, vagy az a kozoss6g azdrt ktildte, mert 6ppen azt tartja
legalkalmasabb embernek. Teh6t ne menjiink bele, meg azt, hogy ledegrad6ljuk
valamelyik embernek a kdpessegel..Ez majdnem diszkrimindci6ba is 6tmehet, hogy 6 a
folk6sziilt galambisz, y&Ey az a buta galambdsz. Ennek ne nyissunk utat. En drtem,
hogy mire gondol, az a jdvo zeneje. Teh6t igen, olyan emberek alkoss6k a ki.i16nbdz6
bizottshgokat, hogy van egy kis r616t6sa vary 6rzdke, vagy fcilk6szijlt galambdsz. Ez a
j6vo zeneje, de most m6g nem tartunk ott, ne menjlink el rossz irhnyba.

Kiilddttek sor6b6l:

Ez az alapszabdly, azt gondolom, hogy a jdv6nek k6sziil. Pont n6gy 6v mrilva, halesz
egy fj vdlaszlirs, akkor m6r egy olyan vezet6 6s egy olyan csapat tudjon 0ssze611ni, aki
tdnyleg, legal6bb 6rtt a probl6m6kat. Most is igy van, teh6t most is egy j6indulatri,
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legal6bbis 6n ezttapasztaltam, hogy j6indulatri elndksdgr6l van sz6, 6s egy61ta16n. De
ha mar megszoritunk, 6s ha mix akarunk mindenfele krit6riumot illLitani, akkor bizony
tegyiik be a szakmai hozz66rtdst is. Ez egy nagyon fontos dolog. Nekem egy
szaknai...

Mihalik Csaba:

Most szakmai hozzhdrto vagyok-e yagy nem vagyok hozz66rto. A
versenyeredmdnyem donti el, vagy egy ilyen szakmai feltdtel, mint ahogy a f6iskol6n
megtettem a kdvetkez6 vizsgitkat, hogy megfelelek-e a Magyar Postagalamb
Sportszdvetsdg versenyszabdlyanak hogyan kell versenyezni, hogyan kell a galambot
etetni, hogyan kell teny6szteni,6s ebb6l levizsgf.zok, tudom. Erre kiv516an alkalmas
leszek, ezt garantfilom neked.

Scheily Giibor:

A helyi kdzdssdg6vel mit miivel valaki, a mostani k<iz<issdgedben p6ldi,lul, a Pannon
Maraton Klub yary a Kolumbia, hogy miikddik 6s hogy fejl6dik 6s mi van vele, az eW
szakmai kit6tele annak az elndksd gi tagnak, vagy annak a keriileti vezet6nek . De az6rt
ne haragudjunk, atavalyivdlasztilsijeldl6bizotts6gban, 2018-ban, az elnoksdgnek tdbb
mint fele jel6l6bizotts6gi tagnak is jeloltette magifi, ttdna meg jeldltette magdt
eln6ks6gi tagnak. Hifi. ez etikus 6s j6 dolog?

Kiildcittel sor6b6l:

Visszautasitom. Elnezeset,6n semmilyen tag nem voltam. Kivdtel egyesiileti elndk
voltam.

Scheily G6bor:

En azt mondom, hogy elndksdgi tagk6nt a fele elnoks6gnek, nem a jel)lobizotts6gban,
hanem aregndl6 eln0ks6g fele jelOl6bizottsdgi tag is egyben, rijra jeldltette magdt.

Mihalik Csaba:

Az6rt nem akarok ebben vit6t nyitni, mert 6n pontosan tudom, hogy a triloldalr6l h6ny
fratal, ndlam fiatalabb ember k6rtem meg, hogy induljon el. Teh6t akkor mondhatn6d,
hogyha en ezt igy, ahogy te most Lezsirozod, hogy egym6st jel<ilgettflk ide, ez abszolitt
nem igy volt.

Scheily G6bor:

H6t akkor az lletkdptelen szervezet,ha nincs egy jekil6bizottsdgitaga, csak a keriileti
elnOke.

Kiildottek sor6b6l:

Most nem vagy ok j e16l 6bizotts6gi tag pillanatnyi lag.

Ktldettek sor6b6l:

Ne hrizzuk mhr azid6t ezzel.
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Aki egyet6rt, hogy az eredetlleg beterjesztett szciveg muad, a m6dosit6 inditv6ny, arci
a kiktilddtt anyagban szerepelt, aki azzal egyetdrt, k6rem, szavaz6lapjdnak
felnytij t5s6v al j elezze. Sz6molj unk.

Scheily G6bor:

Most a k6pvisel6nk szerint ez helyes, hogy avdlasztdsi ktild6ttgyiil6st ide tessztik be a
j elcil6bizotts rignak a feladatai kdz6?

Dr. Gerencsdr Ferenc:

Most nem 6rtem ezt a kdrd6st.

Ktildottek sor6b61:

Nemmel szavazott?

Mihalik Csaba:

Fejezzikbe. Nem? 6 f6.

Mdsz6ros J6nos:

Tart6zkod6s volt-e? 1. Es 1 meg kint van.

Scheily G6bor:

Azt k6rdeztem, hogy ennek nem kell-e egy rij fejezetet adni a viiasztitsi
ktlddttgytildsnek. Nem a jelllobizotts6g feladataihoz besfvasztani. A szdveget nem
mondtam, hogy villtoztatni kell. Egy m6s dolog ez, amit dn kdrdeztem.

Dr. Gerencsdr Ferenc:

Eztlehet igy is, rigy is.

Scheily G6bor:

De el is kell fogadtatni eztmald.

Mihalik Csaba levezet6 elndk megdllapitla, hogy ktild6ttgytil6sen jelenl6v6,
szavazdsban rdsztvev6 68 kiilddtt, 61 igen, szavazattal, 6 nem, szavazattal 6s I
tart6zko dds s al, e I fo g adta a kiil dcitt gyiil 6 s :

X./RK-2020.02.15 szdmri hatirozatdval iz Alapszab6ly az X. fejezetfit iz
el6terjeszt6sben szerepld szdvegez6ssel egdsziti ki, - kivEve az fij bekezd6st, a
tiszttfijit6 kiildiittgyiil6s szabhlyoz6 r6szt, mely VIII. fejezet 4.) k) rflj pontjival
eg6sziil ki, 6s a m6dositott sziiveggel egyiitt keriil a m6dositott egys6ges
Alapszab6lyba.

Mihalik Csaba levezet6 elndk el6terjeszt6se XII. fejezet:

XII. A Sportsziivets6g Elniiks6ge ." {i'}&^ffi'M\U/\I
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4.pont a)

Mtfdositris: az eredeti szdveg helydbe ldp:
a)Az Elniiks6g a munkatervben meghatirozott id6pontokban - de legallbb
hrlromhavonta

7. pont
MtSdos{tris: az eredeti szDveg helydbe ldp:
..... az sportkiiziiss6gekkel, versenyszervezdkkel kiirlev6lben kiiziilni kell.

8.pont
Mddosittis: az eredeti szi)veg helydbe ldp:
.....iil6sen sz6ban ki kell hirdetni 6s az 6rintettekkel a hatfrozat
meghozatalilt,.....

M6s inditv6ny nincs az eredeti szdveghez k6pest. Aki ezzel egyetert, k6rem, hogy
szav azolap felnyrij t6s s al szay azzon.

Szavazds:70 igen. 0 ellen, 0 hrt6zkod5s, egyhangilag a kiilddttgytil6s elfogadta:

XI./RK-2020,02,15 szitmfi hatirozathval az Alapszabiiy az Xll. fejezet6t az
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6sziti ki, 6s a m6dositott sziiveggel egyiitt
keriil a mSdositott egys6ges Alapszabdlyba.

Mihalik Csaba leveze,to elnok tov6bb folytatta a m6dosit6 indftv6nyt:

XI[. Az Elniiks6g feladata 6s hatrlskiire

2.pontk); x);y;

Mddos{ttis: az eredeti sz|veg helydbe ldp
k) a tagsfgi viszonnyal kapcsolatos diint6sek meghozatala, ezen beliil:

. 
^ 

iosi szem6lyis6eii tagok felv6teli k6relm6nek elbir6l6sa, 6s azokkal
a Versenyszervez6i Megrlllapodf s m egkiit6se va gy felbontrlsa ;

o versenyz6k, versenyz6i kiiziiss6gek versenvszervez6i besorolisa
versenyz6s c6lj6b6l;

o kiemelked6 eredm6nyeket el6r6 6lversenyz6k versenyz6si
Iehet6s6g6nek biztosithsa, eseti versenyenged6lyek kiaddsa;

^ versenyszervez6 tagsigi viszonyinak az alapszabirlyban meghat6rozottak
szerinti tiirl6se
x) a iosi szem6lyis6qii tag, 6s azok term6szetes szem6ly tagiainak nyilvintartrlsa
6s a hatirozatok, szervezeti okiratok 6s egy6b kiinyveinek vezet6se
y) az Alapszabily felhatalmazfisa alapj6n a iosi szem6lyis6eii tas felv6tel6r6l ....



51

5.pont
Mtidos[tris: az eredeti szdveg helydbe ldp:
. A Sportsziivets6g a Kiildiittgyiil6s 6ltal elfogadott 6ves beszfmol6t a honlapjfn
kdzzfiteszi, 6s az O rszf sos B ir6 s 6 si Hivataln ak kdzz6tfitelre m e gkiild i.

Mihalik Csaba levezeto elnok:

Kovetkez6, menet ktizben erkezett egy olyan kdrds, hogy a kcivetkez6 fekete
bekezddsnek, ami kifejezetten a versenyz6s lehet6s6geinek biztosit6sa, eseti
versenyenged6lyek kiad6sa. Megmondom oszintln, a javaslat alapjdt szeretn6m
korlifiozni az elnoks6gnek, ezen jogositv6nydt. Mert mi dz, hogy eseti
versenyenged6ly? Vagy egy versenyenged6lye van valakinek, vagy van
megkiilonboztetett versenyengeddlye. Ezt az6rt tdrdln6m. Javaslom a ktilddttgytildsnek
tdrdlje.

5. pont. Aklzzetetel k6rd6se. Az 6ves besz6mol6t nemcsak a honlapj6n teszikdzze,
ami kdtelezl erejii, de itt azeft tegyiik m6r meg, hogy kdzzd teszi az orsz6gos bfr6i
hivatalnii.

Aki a javaslattal, m6dosit6si javaslattal egyet6rt, k6rem, k6fi6ja felemelds6vel
szavazzon Akkor ez70 igen szavazat.Egyhangiilag elfogadtuk a m6dosit6 javaslatot.

Megdllapitom, hogy ktilddttgyiil6s egyhan gi szav azat|v al - 7 0 szay azat - a

XII./RK-2020.02.15 szimf hatilrozatixal az Alapszabfly az XIII. fejezetfit az
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6sziti ki, 6s az eseti versenyenged6ly
megad6srlnak tiirl6s6vel, 6s m6dositott szdveggel egyiitt keriil ^ m6dositott
e gys6ges Alapszab 6iyba.

Mihalik Csaba levezetl elndk folytatta XIV fejezettel:

XIV. A Sportszdvets6g elntike

2. pont a)

Mddosittis: az eredeti szdveg helydbe ldp
Az elniik feladata 6s hat6sktire:
iisszehivja az elntiks6gi iil6st, a Kiildiittgyiil6st 6s ezeken az iil6seken elniikiil, vasy
maga helyett levezet6 elntikiit iavasol

3.pont a); b;)
Mtidos{tris: az eredeti szdveg helydbe ldp
. Az elniik koordindlja, iisszehangolja a bets6 szervek munkij6t, 6s 

^versenvszervez6kkel kiitiitt Meg6llapodis v6grehajtisdt.
a)A Sportsziivets6g elniike a jogszabfly, a sportsziivets6g alapszabflya,
szabiilyzatai megs6rt6se (a tovfbbiakban: jogszabdlys6rt6s) eset6n felhivja a
versenvszervez6kr vagy azlJgylszs6get a jogszabflys6rt6s megsziintet6s6re.
b)A versenvszervez6 iosi szem6lyis6eii tas a felhivfsban foglaltakat megvizsgrilja
6s a megadotthathrid6n beliil, az annak alapjfn tett int6zked6sr6l yagy egyet
nem 6rt6s616l a Sportsziivets6g elniik6t tfj
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Mihalik Csaba:

Ez ittkdbb csak drtelmez6si k6rd6s.

Aki egyeftrt a XIV. Sportszdvets6g elndke feladatkdrdvel tdrtdn6 m6dositdst, az
k6rem, szav azokfifi 6j 6v al szay azzofl. Kd sz 6n om s z 6p en.

Szavazds: 70 igen szavazat. ellen szavazat, tafi6zkod6s n61kii1 a kiilddttgyril6s

XIII./RK-2020.02.15 szdmrl hathrozatiryal az Alapszabiiy az XIV. fejezetfit az
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezfissel eg6sziti ki, 6s az rij szdveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapszabflyba.

Mihalik Csaba levezet6 elnok a kdvetkezl fejezetm6dosit6sirtl,r'rjeszti el6

XV. A Sportsziivets6g alelniike

3.pont
Mddosittis: az ercdeti szdveg helydbe ldp:

A versenyszervez6k aktu6lis probl6miit figyelemmel kfs6ri,

Aki egyet6rt a XV. m6dosit6s6val, k6rem, szavazzon.

M6szdros J6nos:

70 igen, tartozkodds 6s ellen szavazatndlkiil egyhangri

Mihalik Csaba meg5llapitja, hogy kiild<ittgytilds egyhangi, 70 igen szavazattal az
alapszabdly XY. fejezetet a,

XIV./RK-2020.02.15 szr[mri hatirozathval az Alapszabily az XV. fejezetfit az
el6terjeszt6sben szerepl6 sziivegez6ssel eg6szfti ki, 6s az rftj sziiveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapszabilyba.

Mihalik Csaba levezetl elndk folytatja az el6terjeszt6st:

XVI. A Sportsziivets6g Ellen6rz6 Testiilete

8.pont b)

Mtidosftris: az eredeti szdveg helydbe ldp
b)Jogosult aziratokba betekinteni, tovibbi a tiszts6gvisel6kt6lo bizottsfsi
tagokt6l..
Az eredeti szdvegezds azt jelentette, hogy elmehetett volna a3 682 term6szetes
szemdly taghoz. Azmeg foldsleges. Aki egyet6rl, k6rem, a szavaz6lappal szavazzon.
J6. Egyhangi -70 igen - szavazattal elfogadtuk.

Mihalik Csaba meg6llapitotta, hogy ktildottgyiil6s 70 igen szavazattal a
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XV./RK-2020.02.1,5 sz6mf hatirozatinal az Alapszabiiy az XYI. fejezetfit az
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezilssel eg6szfti ki, 6s az rij sziiveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapszab6lyba.

Mihalik Csaba levezet6 elnok folytatta az el6terjesztdst:

XVII. A Sportsziivets6g Fegyelmi 6s Etikai Bizottsrlga

3.pont a) b);

Mddosittis: az eredeti szdveg helydbe ldp
. A Sportsziivets6g Fegyelmi 6s Etikai Bizottsig6nak hatfskiire:
a) els6fokrfl fegyelmi jogktirben a sportsziivets6g iosi szem6lyis6sii tasiai. 6s

azok term6szetes szem6ly tagiainak...
b) A Sportsziivets6g Fegyelmi 6s Etikai Bizottsirga mfsodfokf sportfegyelmi

jogkiirben j6r el
. a Sportsziivets6g iogi szem6lyis6eii tagiainak tiszts6evisel6ivel

szembenl

4.pont b); e)
Mtidosfttis: az eredeti szdveg helydbe ldp
b) A Sportsziivets6g iosi szem6lvis6sii taeiainak, tagegyesiileti tag vagy
tagegyestileti vflasztott tiszts6gvisel6 iigy6ben els6 fokon tagegyesiilete jfr el,
mSsodfokon az adott iosi szem6lyis6sii tae v6lasztott testiilete hoz diint6st. Abban
az esetben" ha Sportsziivets6g iogi szem6lyis6gii tagia nem taeoz6dott teriileti elv
szerinti sportszervezetbe, 6s iinfll6 esyesiileti formfban miikiidik. els6 fokon sai6t
vSlasztott testiilete. m6sod fokon a Sportsziivets6s Fesvelmi 6s Etikai Bizotts6sa
i5r el.
e) A Sportsziivets6gheztartoz6 birmely szervezet term6szetes szem6ly tagi6t,

9.pont
Mddosltds: az eredeti szdveg helydbe ldp
Fegyelmi iigyekben a szdvets6g elniike m6ttfnyossdgot gyakorolhat indokk{s
mellett (m6rs6kl6s tekintet6ben).

Aki ezzel egyet6rt, a m6dositds ezen szcivegr6szdvel, azt kdrem, kdzfelnyrijt6ssal
szavazzorr. Az eredeti szovegben elengedhette, itt meg ne engedhesse el.

Mdsz6ros J6nos:

Txt6zkod6s vagy ellene volt? 69 igen, o nem, I tat6zkodds szavazrt

Mihalik Csaba megdllapitotta, hogy a kiild6ttgyiilds, 69 igen szavazattal elfogadta:

K
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XVI./RK-2020.02J5 szr{mf hatilrozatixal az Alapszabiiy az XVIL feiezetfit az
eldterjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6sziti ki, 6s az rflj sziiveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapszab6lyba.

Mihalik Csaba:

XIX. A Sportsziivets6g versenybi zottshga,

Mtidosfttis: az eredeti szAveg helydbe ldp
1. A Sportszovets6g versenyei:
a)bajnoksfgok: versenyszervezeti, nemzeti (orszfgos), iireg- 6s fiatal galamb
egy6ni-. 6s csapatversenyek".....

Z.pontb); c; g); k); m)
Mddositris: az eredeti szdveg helydbe ldp
b)A versenyszervez6 szervezetek term6szetes szem6ly tagiainak szakir6nyri
k6pz6se,..
c) Az egys6ges orsz6gos riiptet6si versenyprogramokat, ezen beliil

. aversenvszervez6kegys6gesversenyprogramjft.
g) Enged6ly ezi a versenyszervez6 szervezetek 6ves versenyp ro gra mjht,
k) A fegyelmi felel6ss6g l<rz6r6lag a iosi szem6lyis6sii tasokra vonatkozhat
(sportszervezet),
m) M 6sodfoko n hathr oz a ve rs enysze rvez6 k iital szerv ezett ve rse nyekkel

Aki a m6dosit6si javaslatokkal egyetdrt, k6rem, hogy szavaz6lap fenntart6s6val
SZAYAZZOfi.

Mdsz6ros J6nos:

Ellene volt valaki? Tart6zkod6s? 70 igen- egyhangrilag elfogadtuk.

Mihalik Csaba megiilapida, hogy kiilddttgyiilds egyhangt-70 igen - szavazattal:

XVII./RK-2020.02.15 sz6mr[ hatfrozatfival az Alapszabiiy az XIX. fejezet6t az
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezfissel eg6sziti ki, 6s az rlj sziiveggel egyiitt keriil
a m6dosftott egys6ges Alapszabilyba.

Mihalik Csaba:

XX. A Sportszdvets6g Birfl6 Bizottsiga.

Mtidosittis: az eredeti szdveg helydbe ldp
b) pont ,,A versenyszervez6k term6szetes szem6ly tagiainak szakirfnyrf k6pz6se"

c) ,rA versenyszervez6 szervezetek bir6l6 csoportjai, a
ki6llitdsai." , I

versenvszervez6k

.-, lr',i)/l/{,
ru#')L_-ul

I
I
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Aki egyetdrt, k6rem, szavazolap felnyrijtdssal szayazzon, Tart6zkod6s? Ellenszavazat?
Nincs? Mihalik Csaba meg6llapitja, hogy - 70 igen szavazattal - egyhangfilag a

ktildottgyiil6s,

XV[I./RK-2020.02.15 szdmri hatilrozatixal az Alapszabiiy az XX. fejezet6t az
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6sziti ki, 6s az fj szdveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapszabdlyba.

Mihalik Csaba levezeto eln6k ismerteti azalapszab6ly XXI. fejezetdnek m6dosit6
javaslatrlt.

XXL A Sportsziivets6g vagyona, jdvedelme 6s gazdilkodisa

4.pont

Mddos{ttis: az eredeti szbveg helydbe ldp
A sportszdvets6gi tagsfg tagdijkiiteles. A versenyszervez6 szervezeten beliili
versenyz6i csoportok tagiai, mint term6szetes szem6lyek utdn kell a taediiat
szimitani. 6s megfizetni.
A Sportsziivets6g iosi szem6lvis6eii tagiai a Kiildiittgyiil6s 6ltal j6vithagyott
m6rt6kii, term6szetes szem6lyre meghatirozott tagdijat fizetnek.
A Sportsziivets6g kiillitishoz a versenyszervez6 szervezetek az Elndks6g 6ltal
meghat6r ozott dijj al j frulnak hozz6.

7.pont
Mddos{ttis: az eredeti szdveg helydbe ldp
A Sportsziivets6g tartozhsaifrt saj6t vagyonSval felel, a Sportsztivets6g ioei
szem6lyis6eii taeiai tagdijukon tril a Sportsziivets6g tartozilsil6rt nem felelnek

Mihalik Csaba

Ez logikussS, m6g 6rthet6bb6 teszi a fogalmakat. V6lem6ny? Aki elfogadja az
el6terjesztds javaslatfn m6dosit6sra, az k6rem, szavazolapjixal szayazzofl.
Sz6ml6l6bizottsdg szitmol. Tartlzkodds? Ellenszavazat? Meghllapitla, hogy a

ktil d cittgyii 1 6 s 7 0 igen szav azattal, e gyhan gril a g e I fo gadta.

A kiildottgyiil6s,

XIX.IRK-2020.02.15 szimf hathrozathval az Alapszabfly az XXI. fejezet6t az
el6terjeszt6sben szerepl6 sziivegez6ssel eg6sziti ki, 6s az rftj sziiveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapszab6lyba.

Mihalik Csaba folytatj a
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XX[. A Sportsziivets6g vezetf tisztsdgviseldire, a kiinywizsgf,lora 6s az
Ellen6rz6 Testiilet tagiaira vonatkozri kiivetelm6nyek, kizir6 6s

iisszef6rhetetlens6gi szabilyok

Bocs6nat, de kieg6sziil. Teh6t a XXII.-ben, A Sportszdvetsdg vezetb tiszts6gvisel6ire,
a konywizsgii6ra es azEllenorzo Testtilet tagSaira vonatkoz6 kdvetelmdnyek, kizaro
6s 6s szef6rhetetlens d gi szab 6lyok kieg6sztil.

3.pont Nem lehet vezet6tiszts6gvisel6:
kie96sziil.
d)aki gondnoks 69 alatt 6ll.

Aki ezzel egyetdrt, k6rem, szavaz6lapja felemelds6vel szayazzofi. Tart6zkod6s?
Ellenszavazat? Meg6llapftotta egy kiilddtt titvozott a teremb6l. Szavazds: 69 igen, -
egyhangri-, el lenszav azat, tart6zkod6s ninc s.

Mihalik Csaba megilllapitja, hogy a ktilddttgyiles 69 igen szavazattal,

XX.iRK-2020.02.15 szhmfi hathrozathval az AlapszabSly az XXII. fejezet6t az
el6terjeszt6sben szerepld szdvegez6ssel eg6sziti ki, 6s a 3. d) ponttal rflj szdveggel
egyiitt keriil a m6dosftott egys6ges Alapszabdlyba.

Mihalik Csaba el6terjeszti az alapszabdly XIII. fejezet6nek m6dosit6s6t

XX[I. A versenykeriilet, mint versenvszervez6 szervezet

A IV. fejezet 1. pontjfban meghatirozott szervezet, mint versenyszervez6
versenytev6kenys6 g 6r e az I./8. p ontj 6ban fo glaltak irinyad 6k.

1. A versenvszervez6 szervezet tagiai lehetnek:

2. 6ni./rl6 versenykeriiletnek az a versenyszervez6 iogi szem6lyis6gii tag min6siil,
amelynek term6szetes szem6ly tagl6tszfma legkevesebb 100 f6 term6szetes
szemEly (bele6rtve sai6t tagsigSt 6s a nila versenvenged6llyel rendelkez6 tagokat
iqt

3. A Sportsziivets6g ioei szem6lyis6gii tagia, amely (a tov6bbi megnevez6se:
versenykeriilet) k6dsz6mmal 6s ,,versenykeriilet" elnevez6ssel kieg6szitett m6don
kertil nyilv6ntartfsba, amennyiben megfelel a XXIII: 2. pontj6ban foglaltaknak.
Minden mis iosi szem6lyis6sii tas is kap k6dsz6mot 6s azzal keriil a
nyilvintartisba. de ,,versenykeriileti" megnevez6st nem hasznilhatia"
,.versenykeriileti bainoksSgot" nem hirdethet meg.

4. A versenyszervez6 szervezetek miiktid6siik sor6n
kiitelesek megfelelni:.....

LZ al6bbi felt6teleknek
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f) A versenyszervez6 szervezet tagia olyan ktilfiildi term6szetes szem6ly is lehet,
aki Magyarorszflg hatdrain tfl lakik, lakrihely6rdl versenyez 6s teljesitette az
alapszabilyban 6s verseny szab iiyzatban fo glalt krit6rium okat.

5. A Sportsziivets6g all.ll-4, pontjaiban felsorolt feladatokat, az orszig teriilet6n
kizir6lagos jogkiirben gyakorolja, azonban 6vente k6tgldalf Megrillapod6sban
saj6t feladataibril helyszini versenyszervezfl,, irinyit| jogokkal rahilzhatia fel az
iin6ll6 versenyszervezd szervezetekre.

6. A l6tsz6mkorl6t el6r6se 6s a Megillapodis megkiit6se 6rdek6ben a igg!
szem6lyis6gii tagok tfrsulhatnak. A versenyek szfnvonal6nak biztositfsa, kiilts6g-
hat6kony szervez6s6nek, bonyolitds6nak 6rdek6ben c6lszerii, hogy megy6n beliil
lehet6leg 1 versenvszervez6 szervezet miikiidjiin, de figyelemmel kell lenni a
versenyz6k teriileti elhelyezked6s6re, ^z es6lyegyenl6s6g el6r6se 6rdek6ben
l6trehozott t6rsul6sokra.

7. A Megillapodfs megkiit6s6nek felt6telei:
a) a versenvszervez6 szervezet a Sportsziivets6g alapszab6lyft 6s mis

szab6lyait 6s testiileteinek diint6s6t mas6ra n6zve ktitelez6 6rv6nviien
elfoeadia.

b) a versenykeriiletbe, mint versenyszervez6 szervezetbe t6rsult,- vagy a
Sportsztivets6g 6ltal rendelt - iosi szem6lyis6gii tasok esetdben a
Megillapodds megkiit6s6re a kiiziittiik l6trejiitt egyezs6gben meghathrozott
k6pviseletre jogosult az illet6kes.

c) A Meg6llapodissal egyidejiileg a versenyszervez6 szervezetet 
^Sportsztivets6g sorsz6mmal (szrlmit6g6pes k6ddal) jeliili.

d) A versenyszervez6 szervezeten beliil teriileti alapon szervez6d6
riipcsoportok miikiidhetnek. A riipcsoportok kialakitfsdnak szabilyait a
Sportsziivets6g Versenyszabflyzata tartalmazza"

8. Minden 6vben tlj Megfllapod6st kell kiitni a versenvszervez6 szervezetekkel. a
versenyek megkezd6se el6tt minimum 30 nappal. A megillapodis meekiit6s6nek
felt6tele. hogv a versenyszervez6 szervezet minimum 100 f6 term6szetes szem6ly
taggal rendelkezzen, akik utfn a Sportsziivets6g fel6 az aktuilis. 6ves
Sportsziivets6ei tasdfiat meefizette.

9. A MegSllapodis felmondfsinak felt6telei:
Az Elniiks6g frisban megtett kiizl6ssel, a kiizl6st6l szdmitott hirom h6napos
hat6rid6vel felmondhatja azt a versenyszervez6kkel kiitiitt Meg:illapodist, ha

a) a versenyszervez6 szervezet 7. a) pontban foglaltaknak nem tesz eleget,
b) a Sportszab6lvzat sorozatos meqs6rt6se eset6n, amennyiben az Elniiks6g.

vagv az SVB., vagy az Ellen6rz6 Testiilet, vagv a Fegyelmi Bizottsfg.
ir6sbeli felhivisa ellen6re sem vfltoztat 15 napon beliil a versenyszervez6 a

ioss6rt6 masatartfson. fsy a Meg6llapod6s az iitiidik (1 versenv6ven beliil)
6sra kerilyen ii snortsza

//,1fuW
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A versenyszervez6 6ltal" az adott verseny6vben rendezett valamennyi
hivatalos verseny eredm6nye tiirl6sre keriil. Ez esetben a Versenyszervez6
6s annak magfnszem6lv tagiai a Sportsziivets6ggel szemben semmif6le
k6rt6rft6si is6nnyel nem 6lhetnek.

c) ha 6ves jelent6si kdtelezetts6g6nek felsz6litfsra sem tesz eleget,
d) valamely szabiiyzatot vagy fels6bb szerv hathrozatft nem hajtja v6gre, 6s

ezzel kapcsolatban megfelel6 indokl6st nem tud el6adni.

10. A Sportsziivets6s iosi szem6lvis6sii tasiai 6ves Kiiz-, vasy
Kiildiittgyiil6seikr6l, hathrozataikr6l, 6ves terveik elfogad6s6r6l a Sportsziivets6g
Elniiks6g6t jegyzfikiinyv ritj6n 6rtesiteni kiitelesek. A iosi szem6lvis6eii -
versenyszervez6 szervezeti- tagok informrlci6i a Sportsziivets6g sportrigi
sziivets6gi feladatainak elkltrlsrit segitik. A iosi szem6lvis6sii tasok Kiiz-. vasv
Kiildiittgyiil6seinek id6pontji 16l az Elniiks6get 6rtesiteni kell.

11. A iosi szem6lyis6eff tasok kiitelesek 6vente Kiiz-, vasy Kiildiittgyiil6st tartani
az alilbbi napirend kitiiz6s6vel:

a) a szakmai tev6kenys6g6r6l sz6l6 besz6mol6 j6vShagy6sa;
b) az el(iz6 6vi p6nziigyi terv6nek (kiilts6gvet6s) v6grehajt6sir6l sz6l6

beszdmo16 elfogadisa;
c) az 6ves p6nziigyi terv6nek (kiilts6gvet6s) elfogadfsa;
d) az ellen6rz6 testiilet6nek besz6mol6ja;
e) a tagiaik 6ltal beterj esztettjavaslatok.

A iosi szem6lyis6sii tas Kiiz-" vasy Kiilddttgyiil6sr6l k6sziilt jegyz6kiinyvet 6s az
elfogadott beszfmol6jukat 6s el6terjeszt6seket a kiiteles a Sportszdvets6gnek a
Kiiz-. vasy Kiildiittgyiil6st6l szhmitott 30 napon beliil megkiildeni.

12. A iosi szem6lyis6eii taeok iinill6 gazddlkod6sra jogosultak, bejegyz6siiket
kiivetden iinrlll6 banksziml6val kiitelesek rendelkezni, gazdflkod6sukr6l 

^Sportsziivets6g Ellen6rz6 Testiilete sziiks6g szerint thj6koztat6st k6rhet. A ioei
szem6lyis6sii tas kiiteles tin6ll6 Elleniirzil Testiiletet is l6trehozni.

13. A ioei szem6lvis6eii tasok iigy6ben hozott elniiks6gi hatirozat ellen a

Kiildiittgyiil6shez cimzett, de az Elniiks6gnek benyfjtott fellebbez6snek van helye
ak6zhezv6telt kiivet6 15 napon beliil.

Mihalik Csaba. A kovetkezo az csak annak sorol6sa, hogy a jogi szemdlyis6gi tag
kdz- vagy ktildottgyiil6st tarthat. Kdz- vagy kiild6ttgyiilds azdrt vary mert az el6bb
emlitettiik, hogy vannak olyan szervezetek, akiknek csak jogi szem6lyisdgi tagtrai
vannak, azok kiilddttgyiildst tartanak. Akinek termdszetes szem6ly tagSaivannak, azok
meg kdzgyiil6st. Ezek a 12. pontban is...

'q
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Scheily G6bor:

Ez nem ig*, mert minekiink csak term6szetes szem6ly tagunk van, 6s az
aLapszabiiyunkban abiro rigy fogadta el,ha kiilddttgyiildst tartunk. Nem kell ott lenni
mind a 200-an.

Mihalik Csaba:

Ha ezt a megenged6 lehetSsdget a szabiiyzatban j6v6hagytak, akkor szivejogu. 13. ,,A
jogi szem6lyis6gii tag iigydben hozott elnciks6gi hatitrozat ellen". J6? Teh6t nem a
termdszetes szem6ly, hanem atagSa. Most adom ifiaszot.

Scheily G6bor:

Ez mind sz6p 6s j6, de ez azotra a versenyszewezll<re vonatkozik, akik a 100 tagot
e16rik. Es mi van azokkal, akik nem 6rik el a szin tagot? Arra a versenyszervezo
szewezetre mi vonatkozik? Arra mi vonatkozik? Mert itt arca yonatkoztatjttk ezt,
hogyha 100 tagja megvan, 6s akinek csak 70-en vafl, arra mi vonatkozik?

Mihalik Csaba:

A meg6llapod6s, hogy nem versenykeriilet.

Scheily G6bor:

De nem lesz. Miikcidik, megkapta a versenyenged6lyt. Az Alapszabdlyban semmi nem
vonatkozik 16, mert mind, itt, amit leirtunk az 100 taggal rendelkez6 versenykeriiletr6l
sz6l, ami ez a fejezet, arrit te fololvast6l. 100 tag alatt rendelkez6 versenyszewezet, . .

Mihalik Csaba:

Az nem versenykertilet.

Scheily G6bor:

Amit az elsb pontban is mondtam, a 100 taggal nem rendelkezl versenyszervezetekre
nem vonatkozik semmi. De leteznek. Hogy ne lenne! Mostani versenykeriiletek vagy
tagszcivetsdg, nagyon sok van olyan - 5-6 legalilbb -, akinek nincs 100 tagja. Nem,
azok is rendezhetnek hivatalos versenyt.

M6szdros JSnos:

ROpcsoport.

tu
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Scheily G6bor:

Csak az6rt mondom, mert ez az alapszabSly nem vonatkozik r6juk, rigyhogy ne
akarjuk majd, hogy az alapszabdly esetleg azok ellen valami szankci6thoz.

Mihalik Csaba:

Ez egy kiildnleges versenyszewezli st6tuszt jelent. Az osszes t6bbi meg ebbe nem

keriilt bele.

Scheily G6bor:

TehSt fgy van, ahogy 6n mondtam.

Mihalik Csaba:

M6s javaslat, hozzhsz6l6s? Aki egyet5rt az el6terjesztds k6rd6sdvel, az k6rem, a

kiil d 6ttk6rfy itj 6v al, szav az6kdtfi ?4 6nak fe 1 em e 1 6 s 6 v el j elezze. 6 5 i g en.

Figyelj, G6bor, az dsszes tagdijat meg kell fizetnie ugyanrigy. Benne vanaz e1ej6ben,

hogy mit kell csin6lnia. Egyszeriien nem is 6rtem, a versenyszabiiyzat minden

alacsonyabb szinttire vonatkozik ugyanrigy.

Ellenszavazatok? I nem szavazat, Tart6zkod6k? 2 hrt6zkod6s... Bocs6nat,

Tart6zkod6k? m6g egyszer. 4 tarlozkodhs

Mihalik Csaba meghllapitja, hogy kiilddttgytil6s 65- igen szavazattal,

XXI./RK-2020.02.I5 sz6mf hathrozati,ral az Alapszabilly az XXIII. feiezet0t tz
el6terjeszt6sben szerepl6 szdvegezfissel eg6sziti ki, 6s az rftj sziiveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapszabflyba.

Mihalik Csaba

Az utols6 pont, vegyes rendelkezdsek k6rd6se. XXVI. Vegyes rendelkez6sek.

Yhltozitsz a vegyes rendelkez6sek eredeti 3. pontja 4. pontra v6ltozik. Az fii
sziiveg, 3.: ,,A Sportsziivets6g kiildiittgyiil6se tiszteletbeli elntikk6 vflaszthatja
azon szem6lyeket, akik legal6bb k6t ciklusban a Sziivets6g elndki tiszts6g6t
tiiltiitt6k be. A tiszteletbeli elniik az elniiks6gi iil6sein tanicskozilsi joggal, de

szavazati jog n6lkiil rilszt vehet." Olvasom tov6bb, van m6sik r6sze is. ,rH:a
v6letleniil benne maradt volna, a versenykeriilet megnevez6se a r6gi Alapszabilly
versenykeriilet megnevez6st hasznil, a m6dositott alapszabitly XXIII. fej ezet6ben

megfogalmazottakat kiv6ve a versenykeriilet megnevez6s helyett versenyszervez6
megnevez6s 6rtend6."
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Cs6ri Csaba:

Ddlnyugat tagszovets6g. Egyet6rtek a tiszteletbeli elnok megviiasztdsilal, annak a

lehet6s6g6vel, de semmi keresnival6ja az elndks6gi iil6sen. A kiilddttgytildsre meg
lehet hivni tan6cskozdsi joggal. De azt gondolom, hogy az elndks6gi iil6sen 6szt
osztani nem kell.

Mihalik Csaba:

Vegyiik ki. A Sportsztivetsdg kiilddttgyiildse tiszteletbeli elndkkd vdlaszthatja azon
szem6lyeket, akik legalihb k6t ciklusban szovetsdg elndki tisztllt tdltottdk be.

Scheily G6bor:

De ennek nincs 6rtelme, mert b6rkit meghivhat most is a Szovets6g eln0ks6ge az

iil6sre. Teh6t annak, hogy most kit hfvunk honnan, most a j6v6beli tiszteletbeli elndk6t
mi drtelme van, amikor az elndks6gnek van jogkdre, hogy meghivja.

Mihalik Csaba:

Ha nem szavazzirtok meg, akkor mir6l besz6liink? Ez egy lehet6sdg.

Scheily G6bor:

Az 5 000 tag koztil b6rkit meghivhat... s6t szak6rtSt is.

Mihalik Csaba:

igy van.

Scheily G6bor:

Akkor mi6rt nem mehet oda a tiszteletbeli elndk?

Mihalik Csaba:

Egyet6rtek veled.

M6sz6ros J6nos:

Szavazzunkl.

Mihalik Csaba:

Teh6t aki a XXVI. Vegyes
szrivegr6sz6nek el6terjeszt6

rendelkez6sek a vbltozds, i4
javaslatht elfogadja, k6rem,

szOveg 6s a kiegdszitl

ru
a szavaz6k6fi6j
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felemel6sdvel szavazzon. Tartozkodds? Ellene? 66 igen, 0 nem, 4 tartozkodiissal
elfogadtuk.

Mihalik csaba megdllapitja, akiildottgyiil6s 66 igen szavazattal

XXII./RK-2020.02.15 sz6mrfl hatilrozatiryal az Alapszabiiy az XXVI. fejezetfit az
elSterjeszt6sben szerepl6 szdvegez6ssel eg6szfti ki, 6s az rlj sziiveggel egyiitt keriil
a m6dositott egys6ges Alapsz abi,Jyba,

Mihalik Csaba

Tisztelt Kiilddttgyiil6s! Mivel m6s napirendi pont nincs, meg6llapftom, hogy a
Kulddttgyiilds 6rv6nyesen elvdgezte a munk6j6t. Az el6terfesztdsek kIzzetett
m6dosit6sokkal, 6s kieg6szit6 m6dosft6sokkal egyiitt egysdges szerkezetbe foglalla az
alapszabdlyt. ps egy utols6 szavazdsttnk iun, u*i tdrv6nyi kotelezettsdg: a
Kfildottgyiil6s felhatalmazza a Szovets6g elndkdt, hogy az ellirt t6rv6nyes hatdridbn
beliil, ami a kiilddttgyiildst kdvet6 30 nap az illetekes Torvdnyszdkre az egys6ges
szerkezeti Alapszabillyt nyrijtsa be. Aki ezzel egyet6rt - ez inkilbb technikai jellegti.
Kdszdndm szepen. Ellene? Tart6zkodott? Meg6llapitom, hogy egyhangrilag
elfogadtuk. Nincs m6s tisztem, megkdszdnjem a kiilddtteknek a munkaldt,
hozzdsz6lilsdt.Ezennel a ktilddttgyiil6st bezinom 13 6ra 15 perc.

Dr. Gerencs6r Ferenc:

Igyeksztink min6l hamarabb benyrijtani, de hdt minden puding pr6bdja az evds, ds a
ttirvdnysz6k az egyesiiletekn6l rettenetesen sz6rozb ds szigorri. Ha b6rmire azt
mondj6k, hogy nem j6, akkor fgy j6rtunk, de akkor azt is mindig elmondj6k, hogy
hogyan kell azt megvdltoztatni, hogyan fogadj6k el. Teh6t ha ilyen valami kideriil,
akkor remdlhet6leg arr6l 6prilisban m6r be tudunk sz6molni. Ha nem, akkor 6ri1liink.

k.m.f

6nywezet6 Mihalik Csaba le'

i Gydrgy MPS. elndke

Papdi Imre je

Bodonyi hitelesft6
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