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Hegyi György: 

Köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a Magyar Postagalamb Szövetség 2021. október 16-án, 10 

órára összehívott évi rendes küldöttgyűlését. Bejelenti, hogy a tagnyilvántartás alapján egyeztetett 

meghívott összes küldött létszám 111 fő. A jelenléti ív szerint a megjelent küldöttek létszáma 79 fő, a 

küldöttek 71,2%-a. Megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek 

fölkéri Papdi Imre főtitkár urat. Hitelesítőnek Nyitrai János és Trázsi Imre sporttársakat javasolja. A 

küldöttek mindhárom személyt egyenkénti szavazással, egyhangúlag elfogadták. 

Levezető elnöknek Mihalik Csaba megbízott alelnök urat javaslom. Kérem, szavazzunk! 

Tartózkodás? Nem szavazat? Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk Mihalik urat levezető 

elnöknek. És át is adom a szót az alelnök úrnak. 

Mihalik Csaba: 

Köszönöm szépen. Annyit helyesbítenék, hogy az alelnöki tevékenységet ellátó elnökségi tagként 

választottak meg a küldöttgyűlés levezető elnökének. 

Az alapszabályunkban a szavazatszámláláshoz lehetőséget biztosít – hogy ne tévedjünk a pontos 

szavazati aránnyal – 2 fő szavazatszámláló bizottságot választanunk. Én javaslatot tennék. A Dél-

Duna tagszövetségből Forgó Károly sporttársat javasolnám az egyik szavazatszámlálónak. A 

másiknak a 17-es Kolumbia Versenykerületből Hortai Andrást.  

Mivel más jelölés nem történt a küldöttek e két személyről szavaztak, egyhangúlag támogatták a 

jelölteket.  

Mihalik Csaba ismerteti a napirendi pontokat. 

1. napirendi pont: Az elnökségi beszámoló 2020-ra. Ez két részből áll, az 1. részét Hegyi György 

elnök úr, a pénzügyi beszámoló részét jómagam olvasom föl. 

2. napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2020. évről 

3. napirendi pont: Megbízott SVB. Elnök beszámolója, előadó Mészáros János. 

4. napirendi pont: Bíráló Bizottság beszámolója, előadója Tóth István. 

5. napirendi pont: A Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója, előadó Tóth Péter, de ő nincs jelen. 

Elkészítette az írásos anyagot, amit föl fogok önöknek olvasni. 

6. napirendi pont: 2021. évi pénzügyi terv elfogadása, megtárgyalása. Szintén föl fogom önöknek 

olvasni. 

7. napirendi pont: Egy tájékoztató részemről az elvégzett szabályzatharmonizációs munkáról. 

8. napirendi pont: A küldöttgyűlés elé terjesztett országos versenyszabályzat 8. § (1) bekezdésének 

versenyszervezők által beküldött szavazatok figyelembevétele mellett annak megtárgyalása és 

elfogadása, hogy nyugvópontra kerüljön az oly sokat jelentett vita: a fiatalok és öreg versenyzők. 

9. napirendi pont: Választási Jelölőbizottság választása, hogy jelöltet tudjon készíteni a következő 

tavaszi küldöttgyűlésre a megüresedett tisztségek betöltésére. 

10. napirendi pont: Tájékoztató a 2022. évről, előadó Mészáros János. 



11. napirendi pont: Egyebek, bejelentések. Ebben mindenki elmondhatja véleményét, kifejtheti a 

napirendi pontoktól eltérő akár véleményét, felteheti kérdését. 

A küldöttgyűlés a napirendi pontok megtárgyalásával egyhangúlag egyetért, az előterjesztés szerinti 

sorrendben.  

Hegyi György: (elnöki beszámoló) 

Tisztelt küldöttgyűlés! A beszámolómat, előzetesen mindenki írásban megkapta. Azon túlmenően, 

röviden tájékoztatni szeretném önöket a jövő terveiről. Úgy látom, hogy gazdaságilag sikerült 

megerősíteni a szövetséget, de ezt hallani fogják úgy is a pénzügyi beszámolóból. Feladatomnak 

tartom most már az összetartozás erősítését az elkövetkező időben színes díjkiosztókkal, 

programokkal. 

A következő feladataink: évkönyv szerkesztése október 31-ig. Kiállításunk a két ünnep között 

tervezzük megrendezni Gödöllőn. Erről Tóth István Bíráló Bizottság elnöke fog tájékoztatást adni. 

2022-ben lesz a Magyar Postagalamb Sportszövetség 140 éves – ezt méltón meg kell ünnepelni. A 

zóna díjkiosztókat zenés bállal tervezzük megszervezni, mind a négy zónának, amennyiben a 

járványhelyzet engedi. Tervezzük a jubileumunk alkalmából érem kibocsátását, amely tartalmazza a 

szövetség logóját, másik oldala pedig a négyjegyű azonosítószámát azoknak a tagoknak, akik ezt az 

érmét igénylik. Az érme ára 3.500 Ft lesz, ha 2000 db megrendelő van, akkor tudjuk ennyi pénzért 

legyárttatni. Az érmének több funkciója is lesz: mint tagi kártya, valamint a szövetség különböző 

szervezetekkel, termelőkkel, árusítóhelyekkel akar szerződést kötni, ahol a TAO rendszer szerint az 

érem felmutatója azonosítószáma alapján kedvezményekre jogosult lesz, mint a szervezetünk tagja. 

A 140. évfordulóra szeretnénk megjelentetni 80-100 oldalas könyvet a szövetség életéről. 2022. 

augusztus 6-án rendeznénk itt Lajosmizsén a 2. családi napot, megemlékezve az évfordulóról.  

Kérem a küldötteket, elnökséget, támogassák a programot, hogy minél színvonalasabban meg tudjuk 

ünnepelni a 2022-es évet. Úgy tervezzük, hogy a kitüntetések a családi napon kerülnek átadásra. Ha 

kész lesz a könyv, ott kerül bemutatásra. Ott tervezzük átadni az emlékérmet, ha igény szerint le 

tudjuk gyártatni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Visszaadom a szót a levezető elnökünknek. 

Mihalik Csaba: 

Köszönöm szépen. Indítványoznám, hogy az 1. és a 2. napirendi pontot együtt tárgyaljuk, együtt 

tegyem fel a kérdéseket, fűzzék véleményüket, és utána külön-külön egyesével szavazzuk meg. 

Én folytatnám tovább az 1/b részével, ez a pénzügyi beszámoló 2020. évről. Minden küldöttnek 

rendelkezésére áll, de azért, hogy ezt nyomatékosítsuk, ugyanis mindenki megtekinthette, mert 

amikor az elnökség a Covid helyzet miatt elfogadta, és azt közzétette a bírósági hivatal honlapján 

mint kötelező adatszolgálatás, tehát azzal egyező az itt felolvasandó, illetve az önöknél lévő 

beszámoló része a számszaki adatokat tekintve. 

A főbb sarokszámok 2020-ban bevételi oldalon:  

Tagdíjbevétel, versenyengedély, hirdetés, gyűrűk, nyomtatvány, kiállítási bevételek, hozzájárulások. 

Összességében a bevétel 2020-ban: 83.665.000 Ft volt. 

A költségeket részletezve a főbb főkönyvi számok szerint: 

gyűrűvásárlás, beszerzések, egyéb ráfordítások, helyi adó, le nem vonható áfa, banki költség, 

leselejtezett számítógépek, leselejtezett készletek, anyagköltség, irodaszer, szakkönyv, újság, 

igénybe vett szolgáltatások: posta és telefon, informatikai költség, ügyvéd, könyvelés, 

számítástechnika, utazási költségek, hirdetés, reklám, rendezvény, grafika, karbantartás, rezsi,  

bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb ráfordítások, díjazások, versenydíjazás, 

gépjárműhasználat, dolgozói bérlet, elszámolt értékcsökkenés. 



Ebből adódóan, ha mérlegsorosan nézzük a bevétel és kiadás együttes összegét, és annak szaldóját: 

83.667.000 Ft volt a szövetség bevétele, költségei: 58.147.000. Ennek pénzügyi elszámolt értéke, 

különbözete, növekedése: 25.520.000 Ft. 

A Szövetség mérlegének eszköz és forrás oldala az egyezőséget mutat, a könyvvizsgáló ezt 

bevizsgálta, kifogást nem emelt. Ismétlem, megtekinthető fönt a Bírói Hivatal oldalán. 

Hozzátartozik még, hogy a cél, amit a megválasztott elnökség maga elé tűzött, az a következő volt: 

2020. évben: költségtakarékosság, hogy azt a tagság ne érezze meg, tehát áremelések nem lehetnek. 

2. A 2024-ben rendezendő Európa Bajnokságra a takarékosság jegyében, az adott lehetőségen beül a 

verseny postagalambászok innovatív korszerűsítésének pénzügyi biztosítása. Összegezve az 

eredményeket, bevételünk 2019-hez képest 7,5 millióval csökkent, költségeink ezzel szemben 

27.917.000 Ft-tal csökkentek. Az új elnökség 2019. 3. hó 31-én 8 millió pénzeszközzel vette át a 

Postagalamb Szövetséget, és 2020. 12. 31-én ezzel szemben 59.156.000 Ft volt a számlán, mint 

ahogy ezt az előbb említettem. 

Ezzel a számszaki részének ismertetését befejeztem. Átadom a szót Kovács Béla úrnak, az Ellenőrző 

Bizottság elnökének, mondja el beszámolóját. 

Kovács Béla: 

Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt sporttársak! Ismertetném az elvégzett munkát 2020. évre 

vonatkozóan. Mint hallották, összességében eredményes volt a munkánk pénzügyi vonatkozásában. 

Az Ellenőrző Bizottság első és legfontosabb feladatának a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség pénzügyi stabilitását, átláthatóságát, megbízhatóságát – hangsúlyozva – tűzte ki célul. 

Több radikális intézkedést foganatosítottunk annak érdekében, hogy fenti feladatainkat el tudjuk 

végezni. Konkrétan milyen intézkedések történtek és hogyan? 

Költségszámlák kifizethetőségének szabályozása. Ez annyit jelentett, hogy felelősséggel lehet most 

már csak pénzt kifizetni akár a pénztárból, akár a bankszámláról. Ezt úgy tettük személyhez fűződő 

felelősséggel, hogy minden egyes számlák kifizethetőségét az elnök úr engedélyezi és írja alá. 

Költségek racionális felhasználásának szabályozása. Az újabb gazdaságpolitika szabályozása szerint 

több céget megkeresünk, és megpályáztatunk egy-egy munkát. Kérünk árajánlatot számítástechnikai 

cégektől, építőipari cégektől, ügyviteli cégektől, és az nem biztos, hogy minden esetben az olcsóbb a 

jobb szindróma, de biztosan állítva, hogy a lehető legjobban kihasználva azt, és az olcsóságot szem 

előtt tartva. Ebben lehetne talán a legnagyobb radikális költségcsökkentést elérni, hogy több 

munkával – hangsúlyozom, több munkával – megkeresve beszállítókat, és kiválasztva az olcsóbbat, 

jobbat. 

Szolgáltatások, anyagbeszerzések pályáztatása és alternatívák keresése annak érdekében, hogy 

kiváltható-e egyes munka, szolgáltatás olcsóbb, hatékonyabb, szebb, átláthatóbb dolgokkal. Ezt 

természetesen a vezetőség bevállalta, elvégezte, és ennek meg is lett az eredménye. 

Átláthatóság érdekében mit tettünk? Nagyon fontos volt számunkra, hogy lássuk, hogy hol is állunk. 

Ez úgy történt, hogy szakmai hozzáállásunknak megfelelően leellenőriztük a könyvelés hitelességét 

az előző évekhez viszonyítottan. Sajnos nagyon sok hiányosságot találtunk az átláthatóság, a 

precizitás, a számviteli fegyelem kismértékű megsértésére vonatkozóan. Voltak szigorú 

intézkedéseink evvel kapcsolatosan, mint elhangzott, volt felvetés, hogy meg is szüntetjük a 

könyvelőirodával az átláthatatlanság miatt a szerződésünket. Ez még ma is fönnáll, mert még mindig 

nem teljesen precíz és pontos, nem lehet játszani az emberek pénzével, nem lehet játszani a Magyar 

Postagalamb Sportszövetség pénzével. 

Most, úgy gondolom, olyan helyzetbe kerültünk - és erre nagyon büszkék vagyunk -, hogy sokan 

irigyelnek bennünket. Hogy miért mondom ezt? Elnök úr vezetése alatt, kettő év alatt 50 milliós 

vagyonra tettünk szert. De hangsúlyozni kívánom, és ez nem titok, hiszen az szövetség képviselőivel 

vagyunk szemben, 70 millió forint fölött van már a pénzeszközünk a napokban. Tehát további 

gyarapodás várható. Feltehetik a kérdést, hogy minek gyűjtögetünk? Nem gyűjtögetünk. Nem 

kívánunk továbbiakban sem gyűjtögetni. De sajnos a 2024. éves Európa kiállítás sok pénzbe fog 



kerülni, mint ahogy az Olimpia is pénzbe került. A megvalósításhoz egy mérsékletes gazdálkodásnak 

kell folynunk. Illetve célul tűztük ki, hogy ezt a racionális gazdálkodást mindig lehet tovább javítani.  

Az előző időszak tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy a bevételek radikális, szigorú 

ellenőrzésére nincs szükség. Ellenőriztük – hál’ Istennek vannak jó szakemberek az Ellenőrző 

Bizottságban, akik az pénzügyi elszámolást pontosan meg tudják nézni –, hogy melyik 

versenykerület milyen befizetéseket teljesítettek. Hiányosságot nagyon kevés esetben találtunk, főleg 

olyat, ami több tízezer, vagy ne adj’ isten százezer, ilyen nem is volt. Ezért úgy gondolom, hogy 

ennek radikális változtatására nincs szükség. Évente fogunk ellenőrizni bevételeket, de ennek nagy 

jelentősége csak annyiban kell tudni, amennyiben van, hogy ellenőrizni kell, hogy ott se legyen 

eltérés. 

Összességében megállapítható, hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetség gazdálkodása, pénzügyi 

hitelessége, átláthatósága megfelel, és hangsúlyozni kívánom, itt vannak törvényi szabályozások. 

Vállalkozók ezt tudják nagyon jól, hogy meg kell felelni a számviteli törvény előírásainak, itt 

mondhatná 2000. évi C. törvény szabályozza a számviteli törvényt, és annak módosításait. Ennek 

megfelelünk. Továbbá megfelelünk a munka törvénykönyvében szabályozott feltételeknek, valamint 

ami még igen fontos, az adótörvény igen részletes szabályozásában foglalt feltételeknek is megfelel. 

Mire építem ezen határozott kijelentésemet? Két dologra. Hogy hitelesítettük, amit említett elnök úr, 

a pénzügyminisztérium honlapján ingyenesen megtekinthető a pénzügyi beszámoló, illetve megbízott 

elnökhelyettes úr szerinti beszámolót, pénzügyi eredményeket megtekintheti mindenki minden évre 

visszamenőlegesen. 2020. évre különösen azt tudom mondani, hogy helytálló és megfelel minden 

egyes szabályzatban foglalt törvényi és rendeleti feltételeknek. Ennek alátámasztásául azért 

ismertetni kívánom, hogy sajnos nagyon sok közérdekű, és egyértelműen kimondhatom, hogy rossz 

indulatú feljelentés érkezett a Magyar Postagalamb Sportszövetséggel szemben. Elsősorban – 

időrendi sorrendben – kaptunk adóhatósági ellenőrzéseket. Minden egyes esetben - a 

jegyzőkönyveket meg tudjuk mutatni önöknek -, nemleges eredménnyel zárultak. Ez azt jelenti, hogy 

semmilyen hiányosságot nem talált az adóhatóság az ellenőrzések során. Ha találtak volna, akkor 

most be kellene mutatnunk, hogy mennyire büntettek meg. Nem volt ilyen. Volt egy nagyon 

lényegtelennek tűnő, de Magyarországon igen komoly ombudsmani feljelentésünk is. Az 

ombudsman ugye az emberi egyenlőséget, humanitáriust stb.-t vizsgálja. Az ombudsmani jelentés 

felhívott egy-két dologra bennünket, de semmilyen szankciót nem alkalmazott ellenünk, illetve 

szintén elmondhatjuk, hogy nemleges eredménnyel zárult a vizsgálat. És amire talán egy kicsit a 

legbüszkébben vagyunk, mint az új megválasztott elnökség, több polgári peres eljárásunk volt, és 

minden egyes polgári pert megnyert a Magyar Postagalamb Sportszövetség – maradéktalanul. Tehát 

akármeddig mentek el ellenünk, minden egyes pert megnyertünk. Az utolsó pontig a bíróságokon. 

Tehát összességében a regnálásunk ideje alatt minden egyes törvényi eljárásnak, ellenőrzésnek, 

szigornak megfeleltünk. Erre különböző bizonyítékaink vannak, amik néha megjelentek egy-két 

újságban is. Úgy gondolom, ennek nagyobb teret kellene engedni, illetve vannak tervek ennek 

visszaszorítása érdekében, hogy rosszindulatú feljelentések ne történjenek meg, vagy a feljelentő 

vállalja a személyét. Mert sajnos az a tendencia, hogy a feljelentő nem vállalja a személyiségét, 

illetve rejtegeti magát. Ennek, úgy gondolom, hogy nem szabad teret engedni, hiszen én fel tudom 

vállalni az általam végzett munkát személyemben erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősségem 

tudatában. De ezt úgy gondolom, az emberi felelősséget itt is fel kell vállalnia mindenkinek a viselt 

dolgaiért. 

Jövőbeni feladataink: Fent leírtak alapján a stabilitást továbbra is fent szeretnénk tartani és 

átláthatóságot szeretnénk biztosítani a tagság részére. És úgy érzem, hogy ha ezt a stabilitást a 

regnálásunk alatt tudjuk biztosítani és meg tudjuk rendezni az Európa kiállítást ‘24-ben, akkor 

eredményes időszakot zárhatott ezen vezetőség. 

De jövőbeni feladataink között most egy új részt szeretnénk nyitni, és mégpedig ez az egyik 

legnehezebb és mindenki számára az egyik legfontosabb terület, a versenyzés. Belső és külső 

szemlélőként is azt látom, hogy a mai napig is az alapszabályban foglalt kötelező törvényű 

feltételeket nem ismerjük, és rugalmasan próbáljuk kezelni. Az Ellenőrző Bizottság céljának tűzte ki, 

hogy a jövőben a Versenybizottság munkáját segítve helyszínen fogunk ellenőrizni. Ezért a 2022-es 



évben a versenykerületek a versenybizottságának segítségét kívánom kérni, hogy ne legyenek olyan 

esetek, kérdések és problémák, melyek szabályaink betartása esetén elkerülhetők. Amit ellenőrzünk, 

és aki ellenőrzés alá kerül, az örüljön annak, mert tudják azt, hogy azért ellenőrizzük, mert 

élversenyző lesz, vagy élversenyző lehet belőle. És ezt örömmel kell venni, nem ellenlábbal, és nem 

azt mondani, hogy ezért van ilyen kevés versenyzőnk. Ez a kevés versenyző, mint mondottuk, inkább 

legyen kevés oroszlánunk, mint sok libánk. De úgy gondolom, hogy fel kell hívni a figyelmet a 

versenyzőknek, hogy az Ellenőrző Bizottság elsősorban a nevezések, alapnevezések helyességét, a 

galambok szállítóeszközbe helyezését kívánja ellenőrizni. Lesznek előzetesen megbeszélt értesített és 

véletlenszerű ellenőrzéseink is. Lejárt a türelmi idő. Tehát legyenek szívesek betartani az 

szabályzatokban foglaltakat, mert ezt fokozottan fogjuk ellenőrizni a jövőben. Erre szeretném kérni a 

küldöttek támogatását. Valamint kérném önmagában ez Ellenőrző Bizottság 2020. évi 

beszámolójának az elfogadását. És köszönöm szépen a figyelmüket. 

Mihalik Csaba: 

Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy teljesen tartalmas és a szabályok szerinti működésről 

beszélt Ellenőrző Bizottsági elnök úr. 

Mielőtt átadnám önöknek a szót, megjegyezte, hogy kevésbé ismerjük a szabályainkat. Sok minden 

megjegyzésére engem… nem fogalmaznék úgy, hogy bánt, de a jelenleg elkészített 

szabályzatharmonizációs munka – nem akarok előre szaladni – ez közel 70-80 oldal, amit kéne, hogy 

ismerjünk és betartsunk. A szabályozottságról csak ennyit. És azért térnék vissza az adatkezelésre és 

az adatvédelemre, a személyiségi jogra az ombudsmant illetően, hogy tájékoztatnám önöket, hogy az 

új fegyelmi és etikai szabályzatban benne van az, hogy aki aláírja majd 2022-ben minden egyes 

tagsági nyilatkozatát – mert meg kell ismételni – az automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy ne 

lehessen elbújni, közzé lehessen tenni. Természetesen ebben a közösségben. Azért, hogy a réginek is 

megfeleljen, az adatlapot önök még nem írták alá, ezért a hozzászólásokhoz, kérdésekhez szeretném 

elmondani, hogy hangfelvétel készül, illetőleg képfelvétel. Remélem, hogy senkinek nem sérti a 

személyiségi jogát. De hogy erre ne lehessen hivatkozni, én nem kívánom most a 

szavazatszámlálókat igénybe venni, de aki hozzájárul ehhez, mint küldött, hogy ezt nyilvánosságra, 

az újságban közzé lehessen tenni, a honlapján a szövetségnek közzé lehessen tenni, a Facebook-

oldalára fel lehessen tölteni képpel, minél nagyobb tájékoztatással, az kérem, hogy ehhez a hang- és 

képfelvételhez járuljon hozzá. Aki ezzel egyetért, kérem, tegye fel a szavazólapját. Köszönöm 

szépen. Aki nem kíván ezzel élni? Aki tartózkodott. Jó, most van itt az ideje, hogy örömmel 

tájékoztassam önöket, hogy további két küldöttel szaporodott a létszámunk, így bejelentem a 

küldöttgyűlésnek, hogy jelenleg 79 küldött vesz részt, 69,4%-os megjelenési aránnyal, ami azt jelenti, 

hogy több mint kétharmad. Köszönöm szépen. 

És akkor folytatnám, és át is adnám önöknek a szót.  

Scheily Gábor: 

Scheily Gábor vagyok. Azt hiszem, mindenki ismer. Én örömmel hallgattam ezt az egész beszámolót, 

és a küldött sporttársaim, akik itt vannak, azok most igazolva láthatják azt, amit én mondtam, a 

becsületes és tisztességes elszámolás van, akkor ez a 25-30 millió megvan. Tehát ezt nem is akarom, 

ezt lázartam, soha többet ezt nem hozom elő, csak azért néhány ember nézzen magába, mikor engem 

lehurrogott mindig. Köszönöm szépen a tagságnak, hogy ezt meghallgatta tőlem. És ezt mélyen 

véssétek az agyatokba, elnökségi tagok stb. meg akikkel vitatkoztam az elmúlt években, hogy így is 

lehet csinálni. Tehát ezt szeretném mondani. 

A másik, az Ellenőrző Bizottságot arra szeretném megkérni, hogy a tagokat nem érdekli ám az, hogy 

milyen részletekben van a dolog. A végösszeget, mikor a tagság látja, úgy is tisztában van mindennel. 

Tehát ott van egy szám, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy miről van szó. 

A másik dolog pedig, az utolsó részével, amivel nekünk foglalkozni kell, tehát az utolsó részben, 

amit mondtál, a versenyzéssel, annak tisztaságával, a kerületeknek a feladatainak a végrehajtásával, 

és azoknak a kerületi vezetőknek, akik örökösen olyan témákban fordulnak és bombázzák az 

elnökséget, hogy a könnyebb oldalát nézik a dolgoknak. Kérem szépen, dolgozni kell, aki elvállalja a 



kerületi vezető pozíciót. Jól kell dolgozni, akkor nem hagyják ott a tagok. És akkor lesznek tagok, 

lesz létszám, és lehet versenyezni. Nekünk elsősorban galambásznunk kell. Postagalambászok 

vagyunk. Természetesnek kell lenni annak, hogy a szabályokat betartjuk. Ugyanolyan 

természetesnek, mint ahogy a gazdasági szabályokat betartjuk, annak megvan az eredménye. A másik 

oldalon, a sport oldalon, ha betartjuk a szabályainkat, a galambászattal foglalkozunk, és versenyezni 

akarunk, akkor annak is meglesz az eredménye. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. 

Mihalik Csaba: 

Köszönöm szépen ezeket a mélyenszántó gondolatokat neked, tehát amiket elmondtál. Mert úgy 

látszik, hogy a munka gyümölcse kezd beérni. Ez egy vélemény volt, amit nagy tisztelettel 

elfogadunk, ez a munkánk értékelésének egy nagyon fontos pontja.  

Mivel több hozzászólás nem volt Mihalik Csaba szavazásra kérte fel a küldötteket.  

I./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés az Elnök 2020. évről szóló beszámolóját 70 igen szavazattal, 9 nem szavazat 

ellenében elfogadta. 

Az 1/b. részben beterjesztett 2020. évi zárszámadást 83.667.000, - Ft bevételi és 58.147.000, - Ft 

kiadási összeggel, 74 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

II./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2020. évről szóló beszámolóját 73 igen szavazattal, 6 

tartózkodás mellett elfogadta. 

3. A versenybizottság tájékoztatója, beszámolója.  

Mészáros János MB. SVB. Elnök 

Tisztelt küldöttgyűlés, tisztel hölgyeim és uraim! A mai beszámolóm talán kissé rendhagyó lesz. A 

2020. évi versenyév eseményei mellett más történésekről szeretnék említést tenni. 2020 igen nehéz 

év volt szervezetünk életében. A világjárvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt nagyon nehézkesen 

indult az év. Ráadásul az ország egyes részein felütött fejét a madárinfluenza is, így volt olyan 

versenyszervező, aki csak néhányat tudott bonyolítani, még a szerencséseknek 9-10 hétvégén akár 

16-20 versenyt is rendezhettek. A hosszú távú nemzeti zónaversenyek egy része sajnos 

széttagolódott, és így a szokásosnál jóval kisebb létszámokkal zajlott le. A július 25. lipcsei verseny 2 

256 galambos, illetve a Magdeburg 5 477 galambos létszáma azért örvendetes volt. Az egyéves 

galambok nemzeti versenye jelentősen népszerűbb lett az előző évben, az egy évvel korábbinál 

mintegy ezer galambbal több az itteni létszám, ez 2 800 galamb volt. Míg a versenyszervezők szinte 

hétről hétre aggódva figyelték a híreket, hogy tudnak-e egyáltalán a következő hétvégén versenyezni, 

folyamatosan zajlott az a munka, melyet az új alapszabály írt elő számunkra, nevezetesen szabályaink 

átalakítása, korszerűsítése. Ezek egyik legbonyolultabbja az új OSVSZ rész volt mind terjedelme, 

mind pedig szerteágazó összefüggései miatt. 2021 januárjában elkészült, kihirdetésre került az új 

OSVSZ, néhány EU-s előírással, adatvédelmi szabályozással kiegészítve 2021 júliusában vált 

véglegessé, sok más megújított, illetve új szabályzatokkal együtt. Úgy gondolom, bár némelyek ezt 

vitatják, hogy sikerült áttekinthető rendszerbe szedni a versenyszabályainkat. Azzal azért tisztában 

kell lennünk, hogy minden pontosan rögzítő, tökéletes lefedésű szabályzat nem létezik. Az élet 

eseményei vagy akár a kiskapukeresők ügyeskedései időnként feltárnak olyan dolgokat, melyekkel 

folyamatosan korrigálni, javítani kell előírásainkat. Azonban ennél sokkan nagyobb probléma, hogy a 

tagság és a versenyszervezők sem törekednek kellőképpen a szabályok megismerésére, és főként a 

betartására. Tisztelet a kivételnek, de többen csak saját vélt, saját igazát alátámasztó szabályokat 

mutatják, miközben a legelemibb előírásokat sem tartják be. Véleményem szerint 2021 elején 

mindent elkövettünk a szabályok megismertetése érdekében. Szaklapunkban több hónapon keresztül 

kivonatosan leközöltük a legfontosabb részleteket, megjelentettük honlapunkon és a Facebook-

oldalunkon is. Ennek ellenére legtöbben azt a megoldást választották, hogy ha bármilyen kérdés vagy 

probléma felmerül, azonnal telefont ragadtak, és nekem tették fel a kérdéseiket. A hívók között volt, 

aki csak érdeklődött bizonyos ügyekben, volt, aki saját problémáját igyekezett elsimítani, és olyan is, 



aki egyesületből kerületi vezetőjét próbálta bemártani. Noha nehéz ezt elképzelni, de egyes 

időszakokban heti 50-80 hívás is érkezett. Természetesen mindenki azonnali választ várt a saját 

ügyében, és természetesen olyat, ami számára kedvező. 2021-ben, köszönhetően a megújított 

szabályozásnak is, egy jelentősebb, pontosabb versenykiírás született. Korrekt, átlátható, 

ellenőrizhető díjazásmeghatározással, az önös érdekeket szolgáló röpcsoportok kialakítások 

kizárásával, sok pedig félremagyarázható szabály pontosításával, az ilyen elvárt és elismert tartalmi 

leírásával. Az utóbbi években ez is, már elnézést a szóért, de majdhogynem óvoda szinten működött. 

Sajnálatos azonban, hogy a versenyszervezők némelyike továbbra is fittyet hány az előírásokra. 

Figyelemelhívás esetén többször sértődött, sőt sértő reakciókat tapasztaltam. Zaklatásként értékelnek 

olyan eseteket, amikor a SVB iratokat kér be ellenőrzésre, eseteként többszöri felhívásra is csak 

hetek alatt érkeznek meg a kért jegyzőkönyvek. Sajnos sokan indikálnak maguknak olyan vélt 

jogokat, amelyek nem járnak nekik, főként nem úgy, hogy a kötelességeikről megfeledkeznek. Sok 

esetben a versenyszervezők olyan ellenőrzési jegyzőkönyveket produkálnak, melyeknek semmi 

értelme nincs. Nem nevezném ellenőrzési jegyzőkönyvnek, mikor pusztán egy, a rögzítőből kiírt 

gyűrűszám és érkezési idő felsorolást kapunk, semmiféle megállapítás nem érkezett a galambok 

állapotáról, a versenykörülményeiről. Több versenyszervezőnk egyetlen ellenőrzést sem végzett 

olimpiai várományos tagjainál, ami pedig kötelező előírás, kötelezően előírt ellenőrzés. A jövőben 

egy új rendszert dolgozunk ki az ellenőrzések nyilvántartására. Minden leadott jegyzőkönyvnek meg 

kell felelnie egy bizonyos tartalmi követelménynek. 

2021. évi versenyeinket nagyrészt zökkenőmentesen sikerült lebonyolítani. Ám éppen az előzőekben 

ismertetett problémák miatt hihetetlen mennyiségű javítási kérelem, óvás, fellebbezés érkezett. És 

sok még jelenleg is folyamatban van. És ez nagyrészt a versenyszervezők és a belső bizottságaik 

hanyagságának, nemtörődömségének következménye. Egyszerűen főállásban sem győznénk a 

rengeteg ügyet. Főként úgy nem, hogy a kért anyagokat többszöri felszólításra sem kapjuk meg. És 

sajnos, szemrebbenés nélkül adnak be valótlan állításoktól hemzsegő jegyzőkönyveket. Veszélyben 

van az évkönyv lezárása, hiszen október 31. lenne a határidő, de nagyon sok ügy van még függőben, 

amin szerepelnie kellene az eredményeknek az évkönyvben. Tudtuk, hogy nagy fába vágtuk a 

fejszénket, amikor neki kezdtünk a szabályharmonizációnak, és még inkább a szabályok betartása 

megkövetelésének. Sajnos sok becstelen támadás, hazug rágalmazás érte az elnökséget és a 

bizottságokat az elmúlt két évben. Ennek ellenére valljuk, hogy lassan elérjük a döntő többség 

számára elfogadható rend és a sporttársiasság állapotát. Nem szerettem volna túl sötét képet festeni, 

de úgy vélem, itt volt az ideje, hogy szembesüljünk a hibákkal, és a jövőben együtt próbáljunk meg 

javítani a helyzeten. Ehhez kérjük az Ellenőrző Bizottság segítségét is, és nagy örömmel hallottam, 

hogy a bizottsági elnök úr, ugye már az előző elnökségen is szó került erről, jelentős támogatást ígért 

hozzá. 

Véleményem szerint azért nem minden dolog fekete, vagy fehér. Vannak olyan esetek, amikor lehet, 

vagy kell súlyozni bizonyos körülményeket. De alapvetően minden konkrétan és korrektül le van 

szabályozva. Mindenkinek ismernie kellene a kerületi vezetők, a versenybizottságok tagjai közül a 

versenyekre vonatkozó összes szabályt. Sokkal nehezebb itt a helyzetünk szerintem, mint a pénzügyi 

vonalon. Megmondom, miért. Pénzügyi vonalon megbukunk, vége a szervezetben. Jön a NAV, jön a 

bíróság, különféle ítéletek, büntetések. A versenyeinknél saját magunknak tartozunk elszámolással. 

Saját szabályainkat kell betartanunk, és saját magunknak nincs olyan törvényes lehetőségünk a saját 

alapszabályunk és saját elfogadott törvényeinken kívül, amivel rákényszeríthetjük a tagjainkat a 

szabálykövető és korrekt, tisztességes magatartásra. Legyen a galambászok vérében a tisztesség és a 

versenyzés szeretete, az egymás eredményeinek a megtisztelése, és ne a mindenáron való előre 

törekedés és a mindenkit legyőzni vágyás. Kérem a küldötteket, hogy saját szervezetükben lévő 

tagokat, vezetőket is erre ösztönözzék. Csak így tudjuk saját magunkat, a külvilág előtt is 

helyreállítani a 140 éves magyar postagalambsport nimbuszát. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Mihalik Csaba: 

Köszönöm szépen. Feltenném a kérdést, hogy vélemény, kérdés, hozzászólást ki kíván ilyet tenni. 

Nincs jelentkező. 



Mihalik Csaba: 

Köszönjük szépen. Akkor úgy látom, hogy a jelenlévő küldöttek egyezségre jutottak gondolatban 

veled, amit elmondtál. Ezért, hogy eleget tegyünk a formai követelésnek is, kérem a 

szavazatszámláló segítséget. Aki a versenybizottsági beszámolót és tájékoztatót elfogadja, azt kérem, 

kártyájának felemelésével jelezze. 

Megállapítom, hogy a VB beszámolót a küldöttgyűlés 74 igen szavazattal elfogadta. 

III./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés a megbízott SVB. elnök 2021. évről szóló beszámolóját 74 igen szavazattal 

elfogadta. 

Mihalik Csaba: 

Következő napirendi pontunk a 4-es, a Bíráló Bizottsági beszámoló. Előadója Tóth István, a Bíráló 

Bizottság elnöke. 

Tóth István: 

Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, tisztelettel köszöntöm a küldöttgyűlést. Soron következő 

65. országos kiállítást, ez elvileg már a 66. lenne, de egy évet ugye szökik a járvány miatt. Most 

olyan megfontolásból rendezzük a kiállítást a két ünnep között, hogy sokan akkor nem dolgoznak, 

nagy valószínűséggel sokan lesznek, és megtöltjük a gödöllői sportcsarnokot. Olyan kiállítást 

szeretnénk rendezni, ami minden igénynek megfelel, hogy ne érje szó a ház elejét. 

A múlt héten voltam Gödöllőn, és 99%-ban meg is egyeztünk. Én azt gondolom, hogy Gödöllőt, 

nagyon sokan szeretik és persze vannak, akik nem. Én úgy vélem, hogy ez az ország közepe, s mint 

ilyen könnyen megközelíthető. A szállással kapcsolatosan a kollégiumban nagyon kedvező árat 

mondtak, amivel élni fogunk. Az étkezést is meg tudjuk ott oldani. Az időpontja december 28-29. 28-

án reggel 8 órától lenne a kiállítás „felépítése”. 15-től 17 óráig a galambok beérkezése. 17-től 19 

óráig tervezzük a standard bírálatot, és 20 és 21 óra között az eredmények földolgozását. A sport 

kategóriákban egy galamb csak egy kategóriába nevezhető.  

A kiállítási lehetőség versenyszervezőnként sportkategória 9 x 3 = 27, standard 5 hím, 5 tojó az 10, a 

fiatal standard 3 tojó, 3 hím, az már 43, és életteljesítményes galamb, az pedig 2 darab, tehát 

összességében 45 galambbal nevezhet egy versenyszervező. 29-én a kiállítást reggel 8 órakor 

nyitnánk meg. 11 és 11 óra 30 között a hivatalos megnyitó. 11 óra 30-tól a standard és a sport 

kategória díjainak az átadása. 14 órakor bírálói vizsga. 19 órától díjkiosztó gála, vacsora. Ezzel 

kapcsolatosan annyi kívánnék elmondani, akik a vacsoránál részt kívánnak venni, regisztrálni kell és 

14 óráig kell majd a belépőket átvenni. A belépő marad a 2000 Ft, gyerekeknek, időseknek, 70 év 

fölött és hölgyeknek ingyenes. A pavilonok árában sem fogunk a kétéves árhoz képest emelni. Méret 

szerint három féle pavilonunk van. Örülök, hogy annak idején a pavilonok anyagát megvásároltuk, 

egy horribilis, 2-3 millió forintos tételekről volt szó. Akkor döntöttük el, hogy építünk magunknak 

pavilont, és ez a miénk lesz. Ennek a bevétele nekünk nagyon jól fog jönni ebben a szerencsétlen 

világban. A következő, amit el szeretnék mondani, a csarnoknak, a küzdőtérnek a teljes hossza az 40 

méter, de az elején el kell hagynunk egy bő 6 métert és a végén is. Tehát csak azt tudjuk belakni, 

durván egy 26-28 métert. Tehát 20 pavilon van, több nincsen. Ez két éve ki lett használva, és 

reméljük, hogy most is így lesz. 

Az előtérben, tehát maga a sportcsarnok előterében nem hagyunk semmilyen árusítást. Ott csak 

társalogni, beszélgetni és az büfé előtt barátkozni, és ünnepelni lehet. Ott nem lesz olyan 

bukdácsolás, mint annak idején volt. Föl fogunk állítani egy 10 x 10 méteres sátrat, amin 

sörasztalokat fogunk fölállítani, ahol egy tál meleg ételt lehete enni, avagy forralt bort is fogyasztani. 

Ez is egyfajta újítás. Ott gondolom, lehet majd dohányozni. Én azt vallom, hogy ennél jobb helyszínt 

nem tudunk választani. 

Amit még szeretnék elmondani, a sportcsarnoknak a küzdőtere 42 millió forintos sport parkett, vagy 

minek nevezik, ezt le kell fedni és ezért ilyen beszállító cég komoly pénzt, 400-500 ezer forintokat 



kérnek ezért a szőnyegért. Ezt meg kell tenni, mert anélkül nem adnak rá engedélyt. Tehát le kell 

szőnyegezni az egész küzdőteret. Csak úgy lehet fölállítani a ketreceket és utcai cipővel csak itt lehet 

bemenni. Tehát a kiállítást mindenképp meg kívánjuk rendezni. Köszönöm szépen. 

Mihalik Csaba: 

Annyi pontosítást tennék hozzá, hogy a bírálatot mindenképpen megtartjuk meg azért, hogy lehessen 

a 2022-es olimpiára standard galambot küldeni.  

Átadnám a szót. Akinek kérdése, véleménye, hozzászólása van, az tegye meg. 

Garaczi János: 

Nagyon röviden, csak annyi, hogy a látogatottságot igazolással kell-e a Covid járvány végett vinni, 

oltási igazolást, vagy milyen igazolást. Egyáltalán volt-e erről szó? Létszámhoz kötöttek ezek a 

rendezvények? Ez zárt területen létszámhoz van kötve. Szabadtérben nincsen ilyen gond, de ha zárt 

területen van, akkor kötelező. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

Tóth István: 

Annyi most az előírás, hogy a sportcsarnoknak a négy sarkában van vészkijárat. Tehát a hatóság 

annyit ellenőrzött, hogy ezeket a vészkijáratokat, tehát menekülő útvonalat kell biztosítani, ha orvos 

kell, vagy mentő kell. Naár Tamásnak a csarnok az üzemeltetője azt mondta, semmilyen megkötést 

nem igényeltek. Ez 1500 fős, mert én is rákérdeztem, hogy ez az oltási igazolvány, vagy ilyesmi kell-

e. De azt mondta nem, egyelőre ez most nem kell. Tehát nincs létszámhoz kötve. Egyébként maga a 

sportcsarnok 1500 főre van kalibrálva. Annyi ember talán egyszer a déli órákban, ha van, de ez nem 

jelent gondot, azt mondta. De mindenki látja, hogy mi van Romániában, tehát bízunk benne, hogy 

nálunk ez az oltottság százalékos arányában jól állunk, de a szomszédos országokban nagyon rossz 

visszhangokat hallok. De bízunk benne, hogy meg tudjuk rendezni. Ez a jelenlegi helyzet. 

Mihalik Csaba: 

További kérdés? 

Váradi Zoltán, Észak-II: 

Jó napot kívánok! Én Váradi Zoltán vagyok, az Észak-II. tagszövetség elnöke. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy amennyiben nem tudjuk megrendezni, vagy nem tudja pontosabban a szövetség 

megrendezni a kiállítást, tehát ugye jelenléti kiállítás lehessen, úgy a galambok bírálata, ahogy 

elhangzott, az megtörténik a standard kategóriában. Ha már az innovációról beszéltünk, tervez-e 

olyat, hogy mondjuk, minden tagszövetség elkészíti digitális formában a galambok fotózását, és 

akkor ezzel kapcsolatban egy összefogást, vagy egy összefogóbb kiállítást csinálni országos szinten 

online? 

Tóth István: 

Értem a kérdést, de technikailag nem tartunk itt. De nagyon jó volt a kérdésed, bárcsak itt tartanánk. 

Scheily Gábor: 

Ha a kerültek megoldják, akkor nincs a szövetségnek vele különösebb dolga. Amelyik kerület 

megcsinálja… 

Hegyi György: 

Az FCI nem fogadja el. 

Scheily Gábor: 

Az FCI-nek nem kell elfogadni a magyar kiállítás. 

Hegyi György: 

Dehogyisnem. 

 



Scheily Gábor: 

Ha az olimpiára megyünk. De ha mi csinálunk magunknak kiállítást online, mert nem tudjuk az 

országost, ahhoz nem kell az FCI. 

Hegyi György: 

Majd mindjárt, fölolvasnék egy levelet… 

Tóth István: 

Azt kérnénk a versenyszervezőktől, hogy a versenykerületi kiállításokat legkésőbb december 6-ig 

meg kellene rendezni, és az eredményeket elektronikus úton beküldeni. Ez az Excel összesítő. Mikor 

az elektronikus nevezések bejönnek a szövetségbe, csinálni kell egy katalógust, ami tartalmazni fogja 

a sportgalamboknak az összesítőjét. Amikor az kiállítási standard bírálat megvolt, éjszaka csinálunk 

egy betétlapot, és beletesszük. De a katalógust bizony meg kell csinálni a kiállításra, mert mikor jön 

be a galambász az ajtóban, akkor oda tudjuk adni neki a katalógust. Tehát azért mondom, hogy most 

nagyon sürget az idő. Aki nem küldi be időre, annak csak bemutató jelleggel tud részt venni a 

galambja. A versenykerületek a kiállításain mindenhol minősítéses bírálókkal kell dolgozni. 

A honlapon megvan hirdetve a bíráló képzés, továbbképzés. Három helyszínen: Tiszafüred, 

Lajosmizse és Székesfehérvár. Az az igazság, hogy a szakmailag felkészült bírálókra nagy szükség 

van. Azt mondhatom, hogy én fiatalnak számítok, és ma-holnap 70 éves vagyok. Elő fogjuk venni a 

fiatalokat. Megfelelő tudással, megfelelő fizikai erővel a bírálóknak igen is dolgozni kell. 

Természetesen a különböző minősítéssel rendelkező bírálóknak is ott kell lenni, mert csak azokat 

fogjuk alkalmazni.  

Mihalik Csaba: 

Egy icipici pontosítással, mert a kérdés kettőre irányul. Az egyik az online kiállítás kérdése, a másik 

pedig a standard galambok bírálata. Amelyik kerület megcsinálja az online kiállítását a galambjairól, 

és elektronikusan fölteszi, annak az elnökségnek egy olyan feladata lenne, hogy lehet-e, hol tud olyan 

elektronikus felületet, ahol rákattintva, aki elkészítette, hogy megjelenjen, ha a Covid bezárul. Erre 

nem tudok most válaszolni, ez egy új kérdés. Nincs rá érdemleges válasz. De ha valakinek van ilyen 

tudása, ismerete, hogy egy ilyen felületet kialakít akár a Facebook-oldalán, ami elérhető, mert nem 

gondolnám, hogy a szövetség honlapjának a fejlesztése ilyen irányba kellene, hogy elmenjen. De 

lehet. 

A következő a helyzet, ez egy bemutatás. Magának az adott tagszövetségnek a bemutatása. Tiszta? A 

következő a helyzet. Felolvasnám – a végére akartam hagyni – az FCI-nek a szövetséghez elküldött 

levelét a standard galambok bírálatával kapcsolatosan. Ha megengeditek fölolvasom aztán folytatjuk 

tovább. 

Tárgy: FCI tájékoztatás a 2022-es olimpiai standard bírálatáról. 

Kivonat: 

„A 2019 óta tartó Covid járvány szinte minden sportágban beborította a tervezett menetrendet, az 

események megrepedezését. Az FCI elnöksége halasztotta az Olimpiát 2022-re. A rendező ország 

változatlanul Románia. A román állategészségügyi és kormányzati szervek véleménye szerint 2022 

januárjában, Romániában nem lehet megrendezni a több ezer ember mozgatásával járó olimpiát. Az 

FCI elnöksége méltányolva a román postagalamb szövetség előterjesztését, az alábbi határozatokat 

hozta: Az olimpiai eredményeket 2019., 2020., 2021. Ennek a három évnek, a ‘19-’20., ‘20-’21. és a 

‘19-’21-es évek nemzeti versenyének eredményeiből lehet benevezni az olimpiára, a sport és a 

standard kategóriába. Annak érdekében, hogy reális olimpiai eredményeket hirdethessünk a standard 

kategóriában, az FCI standard bizottsága a román szövetséggel, Európa közepén, Budapesten rendezi 

meg az olimpiai standard bírálatot. Időpontja 2022. február 4-5-6. A rendezvény zártkörű, amelyen 

csak a nemzetközi bírálók és a rendezők vehetnek részt. Egy ország 16 galambot küldhet. A standard 

bírálat teljes folyamatáról videófelvétel készül, amelyet az olimpián fogunk bemutatni. Az olimpia 

ünnepélyes díjkiosztójára 2022 augusztusában kerül sor Nagyváradon, Romániában.  



Tisztelettel. Bárdos István, az FCI elnöke.” 

Mihalik Csaba: 

Tehát ennek a lebonyolítási rendnek, olimpiai bírálatnak része lesz egy nemzetközi úgymond digitális 

kiállítás. De, ami oda galambot el lehet küldeni, azt fizikálisan meg kell majd mutatni. Tehát csak 

olyan galambot lehet nevezni, Magyarországról is, amit a magyar bíráló testület fizikálisan lebírált. 

Ha van kiállítás, ha nincs. Ha nincs kiállítás, akkor zártkörűen. Ezért kell mindenkinek megcsinálni 

az elnök úr által elmondott határidőre a versenyszervező szervezeteknek a világkiállítás előtt.  

További kérdések? 

Tóth István: 

Tehát ‘19-’20-’21, ez három év. Van egy olyan szabály a galambra és a tenyésztőre nézve, hogy 

mindig a legkedvezőbbet kell használni. Tehát három évből lehet választani a sportkategóriákban. 

Ezért hívom fel a figyelmet, hogy a galambra nézve a legkedvezőbb koefficienssel nevezzenek. 

Mihalik Csaba: 

A következő a helyzet: Sportkategóriákban a 2019-2020 évek eredményei alapján az ún. „A” csapat, 

a 2020-2021 évek eredményei alapján a „B” csapat képviseli Magyarországot az olimpián. 

Standardban 2019-20-21-es eredmények alapján 5-5 hím és tojó, valamint 3-3 fiatal hím és tojó. 

Papdi Imre: 

Újabb ígéretet tett Pethő Attila arra, hogy a fejlesztett nevezési tábla, mely magában foglalja a 

galamb kiállítási kártyájának linkjét időben elkészül. Nyugtával dicsérjük a napot. Nagyon remélem, 

hogy így lesz. Ezt két év óta tart ez az ígéret. Nagyon meggyorsítanánk a nevezéseket. Biztosat nem 

tudunk mondani. 

Tóth István: 

Annyira megkönnyíti, hogy mikor ezek a kerületektől, versenyszervezőktől bejönnek az adatok, 

állítom, hogy 100 galambból 30-nál elírás van. Vagy a nem, vagy a koefficiensnél, vagy a 

gyűrűszámnál. Na most, ha ez fog működni, ez nagyon-nagyon megkönnyíti, meggyorsítja, és 

megpontosítja, hogy ne kelljen bogarászni ott ezeket a dolgokat, mert az adatbázisból csak átemeli a 

galambnak a teljesítményét. Tehát ez nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne, és Imre szerint ez a 

program tudja is. Jól mondom, Imre? 

Papdi Imre: 

Így van. Az életteljesítményt kell írni kézzel, mert azt nem tudja, ‘12-ig megy vissza. 

Scheily Gábor: 

Én azt szeretném megkérdezni, hogy Szlovákiában már hónapok óta tudják ezt az kiírást. 

Magyaraországon meg nem jelent meg? Tehát a tagokat nem most kell tájékoztatni, de ez már évekre 

visszamenőleg is mindig így van, és mindig gyúrom a bíráló testületi elnököket, amikor az FCI 

megküldi a magyar szövetségnek ezt, hogy hogyan lesz az olimpia – nem most jött meg, hónapokkal 

ezelőtt –, akkor föl kell tenni a honlapra. Én beszéltem a Papdi Imrével erről. nem került föl. Ez nem 

mostani hiba, ez mindig is hiba volt.  

Mihalik Csaba: 

Jelen pillanatban ez pontosan úgy van, ahogy te mondod, Gábor, amikor FCI kongresszus van, akkor 

van módosítási lehetőség a következő olimpiai ciklusokra. A következő a helyzet. Tehát magyarul az 

A kategóriák, amik jelen pillanatban itt vannak, az most, ebben igazad van, hogy ez egy új helyzet, 

hogy ‘19-’20-’21. Amikor erről beszéltünk elnökségi ülésen, akkor abban egyeztünk meg, hogy 

akkor hallja legjobban elmagyarázva, hogy mit is jelent ez, ha itt ezt szó szerint felolvassuk. Én úgy 

gondolom, hogy nem vagyunk elkésve semmiről. Lehet azt mondani, hogy lehetett volna már három 

hónappal ezelőtt. Az eredményekben nem tudom, hogy mit változtatott volna. Semmit. 



Scheily Gábor: 

Aki komoly galambász, megvan neki az olimpiai helyezése, 12 koefficienssel, nem fogja küldeni a 

galambját, amikor olimpiai helyezéssel se, meg a többi versenyre például, ha tudja. De nem akarok 

ebbe belemenni, ez sportszakmai kérdés. Amikor kell, az információt ki kell adni. 

Mihalik Csaba:  

Jövőre igen, természetesen, akkor ezt újragondoljuk, a kongresszus eredményét, ha új kategória van 

más feltételekkel, azt lefordítva teljesen közzé kell, hogy tegye, ez napnál világosabb. Én nem 

gondolom, hogy más másképp gondolja ezt akár a bíráló testületben, akár a versenybizottságban, 

vagy akár az elnökségen belül. 

Van-e még másnak kérdése ehhez? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Bíráló 

Bizottság beszámolóját és az összes kiegészítőt, ami elhangzott menet közben, az FCI részét is, 

kérem, hogy a szavazókártyáját emelje fel. Ha igen. Ha nem, akkor hagyja lenn.  

Megállapítom, hogy 69 igennel a küldöttgyűlés a beszámolót elfogadta. 

IV./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés a Bíráló Bizottság elnökének beszámolóját 69 igen szavazattal elfogadta. 

Mihalik Csaba:  

Áttérünk a Fegyelmi Bizottsági beszámolóra. Tóth Péter bizottsági elnök lenne az előadója. De 

elkészítette a beszámolóját. Ha megengeditek, hogy felolvassam, akkor a napirendi pont szerint 

haladunk. És a végén az egyebek között megvitathatjuk, ami most kérdés, ha nem volt valami tiszta. 

Tehát nem akarom ezzel lezárni. 

„A Fegyelmi Bizottság 2020 évi tevékenysége. A Fegyelmi Bizottság 2019-ben megválasztva 

elkezdte a munkát. 2020-as év nem csak a versenyzésről, sajnos a pandémiás időszakról is szólt. A 

vírushelyzet sok szakszövetségnek, versenykerületnek és versenyszervezőnek nehezítette meg a 

dolgát. Többen csak csonka évet tudtak maguk után hagyni. 2020-as évben a szövetségben 

elkezdődött a szabályzatok harmonizációja, így a fegyelmi és etikai kódexünk is aláesett ennek a 

harmonizációs folyamatnak. Jelenleg is a szakemberek bevonásával folyik a finomhangolás, egy 

olyan szabályzat létrehozásán dolgozunk, ahol nem különül el élesen a fegyelmi szabályzat és az 

etikai kódex. 2021-as évben érdemi eljárást nem indított a Fegyelmi Bizottság, olyan ügy, amelyik 

hivatalosan eljutott a bizottsághoz, nem volt. Sajnos azért a felszín alatt, mivel hétről hétre éles 

harcok folynak, mennek az adok-kapok. Általában ezek az ügyek az egyesületekből, vagy a 

tagszövetségekből nem kerülnek ki, ott pontot tesznek az ügyek végére. Egy dolgot kellene nagyon 

szemünk előtt tartani, hogy a bajnokainkat és a bajnok galambjainkat az igazságtalan támadásoktól 

meg kell védenünk, ezért minél több ellenőrzést kell, hogy végezzünk, hogy amikor találkozunk egy 

kiállításon vagy egy díjkiosztón, emelt fővel tudjunk egymás szemébe nézni, és büszkék lehessünk az 

elért eredményre. 

Üdvözlettel, Tóth Péter FB elnök.” 

Mihalik Csaba:  

Én úgy gondolom, mivel nem volt érdemi ügy, se etikai, se fegyelmi, ezért szavazásra tenném fel ezt 

a kérdést. Kérem, aki egyetért. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy 71 igen szavazattal 

elfogadta a beszámolót a küldöttgyűlés. 

V./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének 2020. évről szóló beszámolóját 71 

igen szavazattal elfogadta. 

Mihalik Csaba:  

A 6-os napirendi pont a 2021. évi terv, amelyiket szeretnék gyorsan felolvasni. A 2021-ben tagdíj 

bevételre tervezett 14 millió forintot, versenyengedély 7,5 millió forintot, hirdetésből 500 ezer 



forintot, nyomtatvány, szaklaphirdetésből 13 millió forintot, kiállítási bevételekből 3,2 millió forint, 

hozzájárulás címén 26 millió forintot, egyéb bevételek, támogatások, árfolyamnyereség stb. 5 millió 

forintot. Ennek az egységes bevételi oldalának tervezett összege 84.200.000 Forint.  

A tervezett költségek összesen 64.200.000 Ft. A főbb sarokszámok gyűrűvásárlás: 15.000.000 forint, 

egyéb ráfordítások 1.200.000 forint. Anyagköltség 540.000 forint, igénybe vett szolgáltatás, posta, 

telefon, ügyvéd, utazási, hirdetés, kiállítás és rendezvény 21.560.000 Ft, karbantartás, rezsi, víz, 

villany, egyéb hatósági, biztosítási díjak együttes összege 3.400.000 forint. Bérköltség (bruttó), 

bérjárulékok 14.100.000 Ft. Személyi jellegű egyéb kifizetés, díjazás, gépjármű használat 11.700.000 

forint. Értékcsökkenési elszámolás 100.000 forint. 2021. évre tervezett pénzügyi növekmény az 20 

millió forint. Elnök úr ismertette, hogy a megrendezendő közép-európai kiállításra tartalékolunk. 

Van-e ehhez bárkinek kérdése, véleménye, hozzáfűzni valója? Jó. Ellenőrző Bizottság elnök úr 

szeretné kiegészíteni. 

Kovács Béla: 

Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a ‘21. évi negyedik negyedévben vagyunk már és azt tudom 

jelenteni önöknek, hogy a tervszámoknak megfelelően haladunk. Tehát Scheily Gábor sporttársunk is 

azt mondta, hogy őt a végszám érdekli. A 20 milliós árbevétel-növekményünk már megvan. Tehát a 

tervekben szereplő összeg növekményünk teljesült. Hogy ez most pozitívan, vagy negatívan 

minimálisan el fog térni még a kiállításon akkor befolyásolni fogja. Reméljük, hogy pozitívumokkal 

tudunk továbbra is szolgálni. De a terveknek megfelelően alakul az árbevételünk és a költségeink. 

Hangsúlyozni kívánom – és ez lenne az elgondolkodtató –, hogy a mostani időszakban levő 

áremelkedések, hogy fogják befolyásolni a ‘22-es éveket. Ez lesz majd az érdekesebb, úgy 

gondolom. 

Mihalik Csaba:  

Ezzel a kiegészítéssel már egy kicsit a ‘21-re is visszatértünk, könnyítve majd a 2022-es 

küldöttgyűlésünk beszámolóját. Akinek további kérdése lenne? Megállapítom, hogy nincs. Akkor 

szavazásra teszem fel a kérdést. A pénzügyi tervet, aki elfogadja, az nyújtsa fel. Megszámoljuk. 

Tartózkodás? Egy tartózkodás van. Nemmel szavaz valaki? Jó. Egy tartózkodás van. Akkor 72 

szavazat volt, abból 71 igen, egy tartózkodás mellett fogadtuk el. 

VI./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés a 2021. évi pénzügyi tervet 84.200.000, - Ft bevételi és 64.200.000, - Ft kiadási 

összeggel, 71 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Mihalik Csaba:  

A 7-es napirendi pont az egy tájékoztató jellegű kérdés. A legfontosabb szabályainkat, ami jelen 

pillanatban már több is van, mint említettem, hogy ez közel 80 oldal. Az Alapszabályt részletesen 

megvitattuk, amikor elfogadtuk 2020. február 15-én. A legjelentősebbek a „Fegyelmi és Etikai 

Szabályzat” egyik része, az „Adatvédelmi Szabályzat”, az „Országos Sport- és Versenyszabályzat”. 

Aki nyomon követte a harmonizációs munkát, az pontosan látja, ennek a fontosságát. Azért hoztam a 

Fegyelmi és Etikai Szabályzatot első kérdésként, mert ennek a szabályzatunknak, két része volt, az 

etikai és a fegyelmi, amikor a bizottság összevonásra került. Ellentétes eljárási szabályokat is 

tartalmazott. Az etikai vétség és a fegyelmi vétség kérdése nem volt pontosítva. Ebben most el tud 

járni maga a természetes személy, ha valamelyik szervezetnek a természetes személye, tagja 

etikátlanul, és fegyelmi eljárást vonhat maga után. Kezdeményezhető. De maga a szervezet is. Tehát 

ha valakit jogosulatlanul zár ki, nem látja el az alapszabályban, versenyszabályzatban előírtakat, ami 

a versenyszervező jogi személyiségű tagra vonatkozik, ugyanolyan felelősséggel tartozó, 

természetesen ott a testületi döntést lehet hozni. Különvált, hogy kinek milyen vétség után milyen 

mértékű szankciót, milyen büntetést lehet kiszabni. Tehát ez lehet etikai és lehet fegyelmi is. A tag 

kizárásának kérdése, az egy fontos kérdés. A tag kizárása az az alapszabály szerinti jogi személyiségi 

tag kizárása ennek a küldöttgyűlésnek a hatásköre. Lehet, hogy szócséplésnek meg felesleges 

okoskodásnak, zugügyvédi megjegyzésnek hangzik, de a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek 



áttételesen vannak, származatható természetes személyi tagjai, ami a különböző szinten egymásra 

tagozódó jogi személyiségek alapján számoljuk, és így van a küldöttgyűlés is. 

Az adatvédelmi szabályzatról, a képfelvételről, a hangfelvételről, már érintőlegesen beszéltem, és a 

személyes adatokhoz való hozzáférésről is. Minden olyan jellegű feljelentés kapcsán, ami a Magyar 

Postagalamb Szövetség ellen elindult, bármilyen kezdeményezés alapján, sokan úgy értelmezik, hogy 

valakire hoztuk a szabályainkat. Nem. Ezen okulva, az eljárások során az mindegy, hogy polgári 

peres, a bíró által megfogalmazott indoklási rész, vagy az ombudsmannak a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó fejezetek, külön meg kell állapítani a hazai, európai országon belüli adatkezelés 

kérdését és a harmadik ország, Európán kívül lévőket. Ez azért érdekes, mert hogyha bárki Európán 

kívül galambot küld, ott meg kell adni a nevét, hogy honnan küldte. Érdekes módon, ha szó szerint és 

maradéktalanul betartanánk azt a szabályt, hogy semmilyen személy se adat, a név se az, vagy a név 

is az, egy személyes adat, mert lehet a születési dátuma meg az anyja neve ugyanaz, az kizárt dolog. 

Tehát ezért azt jelenti, hogy aki új adatlap alapján, amit 2021 decemberében mindent taggal alá kell 

íratni, hogy felhatalmazta a szövetség különböző testületeit, hogy a teljes adatát kezelje az 

Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően. Az adatvédelmi szabályzatban van, aki ezért felelős, a 

főtitkár úr, az elnök úrnak van felelőssége, és minden egyes bizottságnak. Ez taglalja, hogy mikor, 

kinek, milyen szintű adatát lehet közzétenni. Innentől ez az inkognitó, amiről Kovács Béla Ellenőrző 

Bizottság elnöke beszélt, hogy bármikor pellengérre tehetők vagyunk mi, ebben az új szabályzatban 

mindenkinek minden adata ezen a közgyűlésen nyilvánosságra hozható. Ebben a zárt körben. Arról 

nem beszélhetek, hogy ki jelenti föl, vagy mit csinált, vagy kinek milyen baja van akármelyik 

hírlapnak, de hogy itt, hogy az összest megismerhesse mindenki, ez alapján a szabályok szerint, hogy 

ki mit tett, minden nyilvánossá tehető, akár a saját belső honlapunkon is. Mert ez a nyilvánosság 

elsődlegesen Józsi bácsit a szomszéd faluban, nem biztos, hogy érdekli a Magyar Postagalamb 

Szövetség honlapja, és nem galambászik. De ha postagalambász, ott közzé lehessen tenni. Erről szól 

ennek egy részletes szabályával, az eljárás rendjével, a jegyzőkövezésnek a kérdésével. Mindenkinek 

a figyelmébe ajánlom, hogy hogyan kell elkészíteni egy jegyzőkönyvet. Ebben benne vannak a 

személyes adatai, és ezzel át is csatolnék rögtön a hozzá kapcsolódó fegyelmi eljáráshoz, mert ez a 

kettő egymásra épül. Itt, hogy hogyan, itt meg az, hogy mit és milyen szinten. Tehát megvannak az 

egymásnak tagozódása, hogy kinek van első fok, másodfok, egyesületnél, civil társaságnál. A civil 

társaság egy róka fogta csuka. Komoly problémát jelent, mert az a Ptk. szerinti polgárjogi társasági 

szerződésen alapuló olyan civil szervezet, amit borzasztó nehezen lehet kezelni, mert ott alapító 

okiratnak, alakító szerződésnek kell lenni, és ott a tagot, hogy egy példát hozzak, bárki kizárja, a 

polgárjogi társaságon alapuló civil társaságban, azzal ott elszámolási kötelezettség van. A jogi 

személyiségi egyesületben pedig nincs elszámolási kötelezettség, megszűnt a tagság. Tehát annyi 

ilyen átfedő kérdés van, ami most a fejekben összemosódik, és ezért tűnik az általam elmondottak 

külön-külön ilyen szájbarágósnak, de hogy mindenkinek legyen képe és fogalma. 

Ebben a Fegyelmi és Etikai Szabályzatban nem zárul le az eljárás rendje. Arról szól, hogy 

elsődlegesen problémás ügyeit a szervezeten belül kell, hogy rendezze, de pontosan a bírói útmutatás 

alapján bármelyik természetes személy a szervezeten belüli hierarchiában meghozott határozat ellen 

bírósági keresetet indíthat. Ez az egyik legfontosabb része. És akkor aszerint járunk el, ahogy a 

bíróság a döntéselőkészítő szakaszában tanúk meghallgatásában egyáltalán majd dönteni fog. Ehhez 

nyújt segítséget, az ebben levő jegyzőkönyv kérdések. Én erről a szabályzat harmonizációs munkáról 

többet nem kívánok mondani. Megpróbáltuk a lehető legtöbb információt összeszedni. A lehető 

legjobban összehangolni, hogy az alap dokumentumunk az az Alapszabály. Hogy minél kevesebb 

legyen, én nem mondtam, hogy ez tökéletes, azt se mondom, hogy az adatvédelmi szabályzatunk 

mindenek fölött álló, mert higgyék el nekem, hogy olyan mértékű ismeretanyagot kíván meg, 

egyikünk sincs erre felkészülve itt. Tehát nem akarok most magunkra mutogatni. De megpróbáltunk 

egy mindenki számára emészthető anyagot és egy útmutatót készíteni. Az élet el fogja dönteni, és 

általában ezek a hatósági műveletek, amik majd felülvizsgálatra kerülnek, hogy kell-e valahol 

változtatni. És már át is kötnénk egyúttal a következőre, mert ennek a grémiumnak, magának a 

Küldöttgyűlésnek, hogy teljesen világosan fogalmazzak, kvázi lehetősége van minden egyes eljárást 

magához vonni. Na ezért ezzel a lehetőséggel élünk, hogy ez mennyire rugalmas. Ha valakinek 



konkrét kérdése lenne ezzel kapcsolatosan, akkor majd rendelkezésre bocsátom, hogy keressük, vagy 

én segítek keresni benne. Tehát a két legjelentősebb szabályzatot, a Fegyelmi és Etikait, valamint az 

Adatkezelési Szabályzatot gondoltam én kiemelni. Van-e valakinek ilyen jellegű igénye, kérése, 

kérdése? Amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy fogadják el. Aki elfogadja a tájékoztatómat erről a 

munkáról, azt kérem, a szavazólap felemelésével erről szavazzon. Jó, számolunk közben. 

Tartózkodás? Ellenszavazat? 

Köszönöm szépen, akkor tájékoztatót a küldöttgyűlés 69 igennel tudomásul vette. 

VII./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés a szabályharmonizációról szóló beszámolót 69 igen szavazattal elfogadta. 

Mihalik Csaba: 

Most rátérnénk az Országos Versenyszabályzat 8.1. pontjának megvitatására, hogy továbbiakban ez 

nyugvópontra kerüljön. Ehhez én készítettem, és elektronikus úton kijuttatom minden egyes 

versenyszervezőnek egy előterjesztést amelyik két feltételről, két változatból áll. Ezért kérem, hogy 

mindenki nagyon figyelmesen hallgassa meg, a sorrendet is indoklom, hogy miért. Mivel az 

alapszabály szerint a versenybizottsággal karöltve az országos versenyszabályzatot az elnökség 

hagyta jóvá a legutóbbit, 7. hó 6-án. Ezért a legközelebbhez eső az 1-es változat. Minden egyes 

változatot külön-külön beszélünk meg, nem azonnal teszünk szavazatra. Ha valakinek van 

kiegészítése, hozzáfűzni valója, akkor ott megteszi, és a végén, azért hívnám fel arra a figyelmet, 

mert ha az 1-nél lezártuk, a 2-es már nem jön elő. Tehát a szavazásnak most, jelen pillanatban 

hihetetlen fontos kérdése van, hogy ki, mire szavaz. Felolvasnám az előterjesztést. 

Tisztelt küldöttgyűlés, tisztelt küldöttek! A 2020. február 10-én megtartott rendkívüli közgyűlésen 

elfogadott alapszabály 8. fejezet, Az elnökség feladata és hatásköre 2. pont h) bekezdése a 

sportszövetség szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése, elfogadása, majd az elfogadott 

szabályzatok kiadása és közzététele. Az alapszabály 11. fejezet, a sportszövetség versenybizottság 2. 

bekezdés SVB feladata és hatásköre az a. pontja szerint elkészített és az SVB által elfogadott 

országos versenyszabályzat 8.1. pontja sok vitát váltott ki a szövetség jogi személyiségű tagjai, 

versenyszervezők körében a fiatal galambok hivatalos versenyeztetése kapcsán. A vitát az váltotta ki, 

hogy a szállító autóban lehet-e versenyen kívül fiatal galambot küldeni, vagy csak versenyre 

nevezettet? A fő érv, hogy a versenyszervező, a megnevezésében is benne van, hogy versenyt 

szerveznek, és nem versenyt és tréninget együtt. Pro és kontra érvek közel azonos arányban 50-50%-

ban jelennek meg közösségünk tagjai sorában. Ebből eredően e tárgykör szabályozása az SVB és az 

elnökség soraiban is megosztottságot eredményezett. Az évi fiatal galambok versenyének indítása 

előtt lebonyolított szavazások eredményének figyelembevételével, a vitás kérdések demokratikus 

eldöntése és nyugvó pontra jutása érdekében a küldöttgyűlést előkészítő elnökségi ülésen hozott 

határozat szerint a szövetség legmagasabb fóruma elé terjeszti az OSVSZ 8.1. bekezdésében szereplő 

szabályok elfogadását. 

Első változat. A szállítás és feleresztés szabályai: 

1. Valamennyi hivatalos verseny szállítókonténerében csak az adott versenyen hivatalosan résztvevő 

galambok szállíthatók az öreg, és a fiatal galambok versenyén egyaránt. Ezen szabály megszegése a 

tag, illetve az egyesület versenyszervezői szinten elkövetett ilyen szabálytalanság esetén a teljes 

versenyeredmény törlését vonja maga után. A nyomon követhetőség miatt a kísérőnek, a 

gépkocsivezetőnek tudnia kell, hogy mely gyűjtőhelyre, hova pakoltak. Kötelező egy pakolási rend 

táblázat használata, amely biztosítja, hogy mely egyesület, mely ketreceket használta az adott 

versenyen. 

2. változat. A 8. §, a szállítás és feleresztés szabályai: 

8.1/1. A fiatal galambok a kelési évükben részt vehetnek az öreg galambok versenyein, amennyiben 

az alapnevezésben benevezésre kerültek és a vakcinázási naplóban szerepelnek. 

l/2. A fiatal galambok hivatalos versenyén a szállító ketrecben nem csak a hivatalos versenyen részt 

vevő galambok lehetnek. A hivatalos versenyre nevezett galambok egyidejű szállításának feltételei: 



- csak az a tenyésztő kosarazhat versenyen kívüli galambokat, aki legalább egy csapattal, 20 

galambbal, hivatalos versenyen is részt vesz. 

- a versenyen kívül induló galamboknak is szerepelniük kell az előzetesen leadott alapnevezésen. És 

fel kell tölteni a galambom.hu alapnevezési adatbázisába. 

- A versenyen kívül induló galambokat chip vagy gumigyűrű nélkül külön ketrecben kell elhelyezni. 

A versenyen kívül induló galambok a verseny induló létszámába nem számíthatók be. Ezen szabály 

megszegése a tag, illetve az egyesület versenyszervezői szinten elkövetett ilyen szabálytalanság 

esetén a teljes versenyeredmény törlését vonja maga után. Ha a nyomon követhető… a szöveg 

ugyanaz… A nyomon követhetőség miatt a kisérőnek és a gépkocsivezetőnek tudni kell, hogy mely 

gyűjtőhelyen hova pakoltak. Kötelező egy pakolási rend táblázat használata, mely biztosítja, hogy 

mely egyesület, mely ketreceket használta az adott versenyen. 

Magyarázat: a hivatalos versenyek szabályozása során rendezni kellene a szabályzatban a fiatal és 

öreg galambok együtt versenyeztetésének kérdését, a verseny szezonban. Ezért terjesztettük elő az 1-

es, és a 2-es változatot. Kérem a tisztel küldötteket, hogy szervezetükben vitassák meg, a szabályozás 

melyik alternatíváját kívánják szavazatukkal jóváhagyni. A napirendet lezáró szavazásra az 

előterjesztésben szereplő változatok sorrendjében kerül sor. Abban az esetben, ha az 1-es válasz a 

határozatképes küldöttgyűlésen a jelen levő 50 + 1 küldött elfogadja, a szavazás lezárul, és ez a 

szöveg kerül az OSVSZ szabályzatba. 

2-es változat előterjesztésre sem kerül a szavazás során. Remélem, hogy világos voltam. Tehát ezért 

először: érti-e mindenki, hogy miről van szó? Van-e kiegészítés, bármilyen kiegészítése akár az 1-

hez, akár a 2-hez? 

Viglidán Péter, 11-es tagszövetség: 

Viglidán Péter vagyok a 11-es tagszövetségből. A kerületem szeretné az 1-es pontot kiegészíteni, 

hogy a fiatal galambok versenyeztethetőek legyenek az öregek versenyén. 

Mihalik Csaba: 

Pontosítani kell. Eddig nem szabályoztuk ezt. 

Viglidán Péter: 

Az egyesbe szeretnénk, ha bekerülne. Jó. Köszönöm szépen. 

Mihalik Csaba:  

A következő a helyzet, annyiban módosul az előző a 8-asnak az első változata, hogy belekerül az a 

mondat, hogy az öreg galambok főversenyén az az évi kelésű fiatal galambok is részt vehetnek, 

amennyiben alapnevezett, és vakcinázási naplója van, tehát megfelel a feltételeknek. Jó? Ennyivel 

egészült ki. Tehát ez lesz. 

Bátor Antal: 

Fiatal korában nem biztos, hogy a neme megállapítható, később ez milyen differenciát fog okozni? 

Mihalik Csaba:  

Fontos kérdés még az alapnevezést fölviszed hiszen április 15-ig legkésőbb a verseny megkezdése 

előtt, nem biztos, hogy egyértelműen meg tudod állapítani, hogy hím vagy tojó. 

Takács Gábor: 

Háromféle kategóriát ismer az eredményszámoló program. Hím vagy tojó, meg nincs meghatározva. 

Mihalik Csaba:  

Nem lesz hozzászámolva. Egyszerű. Aki azért, mert fiatal annak van egy elért eredménye a fiatal 

galambok között. Használhatja a fiatal F kategóriájában, ha olyan jó lenne. 

Scheily Gábor: 



Logikus, amit mondtál. Én azt szeretném hozzászólni ehhez az egészhez az 1-es kategória mellet, 

hogy győriek soha nem foglalkoztak avval, hogy a szövetség megbillent ide vagy oda. Ez egy 

erkölcsi kategória, és a versenyzési morált lefelé húzza, hogy az egyik versenyez, a másik nem 

versenyez, így csinál, úgy csinál. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ha jól dolgoznak a 

tagszövetségek és ezt próbálják, a versenyzőket pártolják, akkor küldenek a tagok. Köszönöm 

szépen. 

Mihalik Csaba:  

Ez a hozzászólás, ez az 1-es fejezet melletti igen szavazásra buzdított. De mivel azért van kettő, mert 

ha ez nem dől el, tehát akkor figyel mindenki nagyon. 

Mészáros János: 

Ugye elhangzott a kortes beszéd az 1-es mellett. Igazából engem személy szerint, mint vezetőt 

nagyon sok kerület megkeresett. Az alapvető nagy probléma, tudjuk, hogy Győrben nagy 

népszerűségnek örvend a fiatal verseny, de sok más területen meg nem. Több oka van ennek. Van, 

ahol kicsi az egyesület, kevés a létszám, tehát max. 2-3 gyűjtőhelyre kéne bevinniük a galambokat 

nagy területről, az egyesületből nincs 5 ember, hanem csak 4 van, már akkor egyik se fog küldeni. 

Tehát a leginkább hangoztatott – és véleményem szerint akár elfogadható indok – a szállítás 

gazdaságossága, hiszen, ha csak versenyző galambot lehet belrakni az autóba, aki csak tréningezni 

szeretne, nem fogja. És itt tapasztalat is van, Budapest környékén rengeteg ilyen cargo szállítás van, 

különféle utánfutókkal, kis autókkal ide-oda viszik a galambokat össze-vissza. Éppen azért, hogy ne 

kerüljük olyan helyzetbe, hogy teljesen elhal a fiatal galambok versenyeztetése, ezért merült fel az a 

lehetőség, hogy bár legyen mód arra, hogy aki csak tréningezni akar, nem akar minden galambjával 

versenyezni, az megtehesse. De azért, hogy meglegyen a kellő létszámunk versenyző személy, és 

minél több ténylegesen versenyző galamb, nagyon fontos döntés az, hogy kötelezően, aki versenyez 

legalább egy csapattal, annak legyen lehetősége tréninges galambokat is küldeni. Tehát ez nem 

ugyanaz, mint ami éveken keresztül eddig volt, hogy vagy versenyeztem, vagy csak tréningeztem. 

Akik tréningeztetni akar sok galambot, annak legyen kötelező a versenyzés is – legalább egy 

csapattal. Ezt csak az érthetőség kedvéért. Nagyon sokan még ma sem voltak tisztában vele, mert ma 

is kaptam ilyen kérdéseket, hogy akkor ez, hogy is van? Tehát az átláthatóság kedvéért mondtam el 

ezeket. Nem feltétlenül egyezik a saját véleményemmel, de oly sokan bombáztak vele, hogy muszáj 

volt elmondanom. Köszönöm szépen. 

Takács Gábor: 

A Jánosnak a hozzászólásához szeretnék szólni. Elmondja itt a János, hogy a galambásznak költségbe 

kerül, hogy odaviszi versenyre a galambját. Én úgy gondolom, ha tréningre viszi oda, akkor is 

ugyanabba a költségbe fog neki kerülni. Mert, öntsünk tiszta vizet a pohárba. A magyar galambász 

oda akar lesüllyedni egyes galambászoknak a dolgai végett, hogy az 500-600 forintos chipgyűrűt 

sajnálják ezek az emberek. A 20 ezer forintos napraforgót meg nem sajnáljuk. Ezt kell eldönteni. A 

másik, hogy elkezdik a galambászok 20 darab galambra az egyes csapatot, nem sikerül az első 

verseny, letolja az összes többit. A 6 fős egyesületek 4 meg 5 főre csökkennek, és kénytelenek 

átmenni azok a saját költségre a más egyesületbe. Ezen kell gondolkodni. Köszönöm. 

Tóth István: 

Nem akartam hozzászólni, de kikívánkozik belőlem. Én azt gondolom, mindenkinek van igazsága. 

Első dolog, ezelőtt 20 évvel az Dr. Elefánti Gyuri benevezte az az évi galambokat a főversenybe. 21-

22 évvel ezelőtt. Egy versenyszervezőnek a hatáskörébe kell irányítani ezt a dolgot. Mondom a 

magamét. Meghirdettük a programot, azt mondtuk uraim, Győrig, ami nekem a kerület központi távja 

158 kilométer. Uraim, eddig tréning van, és ez belekerül 300 forintba, és kaptok érte 4 utat. És 

innentől kezdve csak verseny van. Erről van szó. Aki úgy gondolja, hogy csak tréningezni akar, 

álljon oda Győr után és kész. De utána nem adunk utat a simlisségnek, nincs ilyen. Scheily Gabival 

sokszor csatázok, meg a Takács Gabival is, teljes mértékben igazuk van, ne degradáljuk már le a 

versenyt. Azoknak kedvezünk, akik nem akarnak versenyezni? Hát hova fogunk kilyukadni? 

Abszolút azt mondom, hogy versenyezni kell mindenkinek. 20-30 évvel senkinek meg nem fordult a 



fejében az, hogy ő nem akar versenyezni fiatalon. Meg kell méretni a fiatalt. Nem etetem 

fölöslegesen egy évig, majd egy éves korában kezdem el. Mind el fogom hagyni. 10-ből 9-et 

elhagyok, aki nem tréningezik. 

Mészáros János: 

Bocsánat, hány tagod van a kerületben? 

Tóth István: 

182. 

Mészáros János: 

Hányan versenyeztek a fiatalok? 

Tóth István: 

48-an. De megmondtam. Direkt szóltam. Nem beszélve arról, hogy nincs röpcsoport. A Janival 

összecsaptam, ő a tanúm rá, mert azt mondta – el is fogadtam, egy ellenvetésem nem volt – az 

évkönyvbe olyan adat megy, ami megfelel az FCI-nek. Azt jelenti, hogy 20 tenyésztő minimum 250 

galamb. Mi röpcsoportoztunk tavaly, volt olyan röpcsoport, ahol nem voltak csak 11-en, volt olyan, 

ahol voltak 28-an, meg voltak, ahol voltak 38-an. Azt mondta, ebben az évben, gyerekek, 

tagszövetségi lista van. Aki Győrnél leállt, a 60%-a, de 48-an végig küldték az utolsót, de azt 

mondtam, de legyen meg 40 fő, meg is lett. Tehát azt mondom, a versenyzést nem szabad 

ledegradálni. Fontos a versenyzés, úgy lesz jó postagalamb, ha fiatalon kiderül. Én ezt vallom. 

Mihalik Csaba:  

Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

Takács Gábor: 

Véleményem szerint ezek a sporttársak, akik odaviszik a galambokat chipgyűrű nélkül, mit is 

tesznek? Szépen bedobálják a ketrecbe, majd elhúzzák a csíkot onnan. Az összes többi meg az ő 

galambjaikat rakodja meg dolgozik utána. És buborékoknak nézik azokat az embereket. Ezt nem 

szabad megengedni. 

Mészáros János: 

Illetve, nem lehet példa, mert senki nem rakhatja fel a galambját, csak így bedobálni. Csak az, aki 

hozott versenyre is valamit. Érted? Nem figyeltél oda?  

Erdős László: 

A versenyszervezők és akkor a versenyt le is tudnánk bonyolítani. Tehát azért azt is kell nézni, lehet, 

hogy Győrben nagyon jók vagytok, de 150 kilométerről meg 200-ról röpködtök. És nekünk ahhoz, 

hogy meglegyen az eredmény nézni kell a berepülési irányunkat is. Tehát nekünk 300 kilométert meg 

400 kilométert el kell menni annak a fiatalnak. És ha megnézed, a fiatalokkal elindul egy tenyésztő, 

elindul 50 galambbal, annak több, mint 50%-át elhagyja. És az meg a ti hibátok, hogy nem tartjátok 

ott azt a sporttársat, aki egyszer bepakolt, azt nem kell elengedni. Nem kell elengedni, mert 20 

galambot legyűrűzött. A 20 galambbal, ha már legyűrűzte, akkor ott kell neki maradni. Figyelj, én 

erre azt tudom mondani, ezt lehetne a mindenkori versenyszervezőnek a bizalmával… vagy hogy 

mondjam… mert a versenyt azt kötelező betartani. Tehát én odabíznám arra a kerületre, vagy arra a 

régióra, ahol ott ezt megrendezik a fiataloknak. Öregeknél nincs ilyen gond, mert ha az öreg 

galambot megnézed, átlagosan, ha minden év jól sikerül, akkor egy 15-20%-os galambveszteségünk 

van. De a fiataloknál 50%-ot minimum kimutatod, hogy még el se kezded a versenyt. Most attól 

függ, hogy kinek milyen állománya van. Tehát én a 2-es változatra szavaznék jobban. 

Sarka Béla, 27-es tagszövetség: 

Sarka Béla, a 27-es tagszövetség. Elsikkadtunk itt a benevezésnél, hogy most akkor semleges 

kategóriában mennek a fiatalok, mintha itt lett volna, persze nem erről szeretnék beszélni. Aki 



benevezi hím, akkor hadd vegyen részt minden kategóriában, itt a championságra gondolok. Mert 

most mintha abban maradtunk volna, hogyha egy fiatal benevez áprilisban, az egy ilyen semleges 

kategóriában nevezhet.  Akinek hím, az nevezze be hímnek, és akkor megy a championságba, a tojó, 

tojó. Aki nem tudja, az tegye a semlegesbe, de nem ez lenne a lényeg. Így zártuk le, hogy semleges, 

de akkor ne legyen semleges, hanem akkor be legyen nevezve. Amit még mondanék. Az egyik 

legmesszebb lakós kortárs magyarul a nyugati irányt tekintve, tehát nekem Jihlava 513, én küldtem 

galambokat. Minden évben küldök. Benesovba is, most is nyertek díjakat. Én vallom, hogy a fiatalt 

küldeni kell. És a legnagyobb érvem amellett, hogy ez az ez az egy csapatot rakok, és akkor a többi 

galambot lerakom, ez ellen az érv, tehát a kettes ellen, hogy azt soha senki nem nézi meg, és meg se 

tudja soha, hogy berak 20 galambot valaki, és a fél falu galambját meg elhozza és behajigálja. És 

nem tudjuk, hogy kinek a galambja, mert ugye nincs nevezve, van-e chipgyűrű stb. Tehát azt senki 

nem fogja tőlünk nézni a vadgalambnak, így mondom. Tehát 20-at berak és mindig hoz galambot, és 

mindig hoz valaki rakja, rakja, mert te kifizetted. A legegyszerűbb az egyes versenyzőnk, és 

mindenki igenis rakja be a galambot, és legyen koefficiens és legyen nevezés. Köszönöm szépen. 

Kupai Béla: 

Csak röviden, az Észak-2-ben olyan megoldást találtunk, hogy a tréning utakat hosszabbra is 

tervezzük, és azt követően pedig a három verseny úgy oldjuk meg ahogy ezt a szövetség kérte. De az 

az elképzelésünk, hogy a jövőt illetően a tréning utak után csak versenygyűrűs galambok kerülhetnek 

az autónkra.  

Mihalik Csaba:  

Köszönöm szépen. Én ezzel a vitát meg a hozzászólást lezárnám. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom 

a következő kiegészítést. A szavazás el fogja dönteni, hogy hova emeli föl a szavazó kártyáját, a 

legfontosabb most a szavazás. Tehát az 1-es változatnak a kiegészítése – és felolvasom hozzá: 

valamennyi hivatalosan versenyen a szállító konténerben csak az adott versenyen hivatalosan 

résztvevő galambok szállíthatók, az öreg és a fiatal galambok versenyén egyaránt. Azzal a 

kiegészítéssel: a fiatal galambok kelési évükben részt vehetnek az öreg galambok versenyén, 

amennyiben alapnevezésben benevezésre kerültek, és a vakcinázási naplón szerepelnek. Ha a 

tenyésztő itt hímet ír vagy tojót, vagy azt írja, hogy F, mert fiatal, ha eltalálta szerencséje van, mert a 

championátusba számít. Ha nem találta el, bukta ezt az évét. Jó? Tehát ezzel egészült ki az 1-es. A 2-

es meg nem változott. Tehát. Aki az 1-es változattal ért egyet, az általam előbb felolvasott 

kiegészítéssel, azt kérem, a szavazólapja felemelésével szavazzon. És most nagyon pontosan 

számoljunk, hogy ki igen, és ki nem. Azért fölteszem a kérdést. Nem szavazás? Aki nemmel szavaz? 

Akkor is fel kell tennem, hogy lezárjuk. Tartózkodott? 

Jó. Akkor megállapítom, hogy a versenyszabályzat 8. §-a, a szállítás és feleresztés szabályai, az előbb 

felolvasottak, 2-es fejezet 1/1-es pontja, a megfelelő helyre, ahova beolvastam, és ezzel lezárult a 

vita, mert legközelebb ezen a ponton, csak ezen a grémiumon lehet változtatni. Aki kezdeményezi 

előterjesztés szerint. Köszönöm szépen.  

Tehát akkor 56 igen és 10 nem szavazattal a küldöttgyűlés elfogadta. 

VIII./-2021.10.16. sz. határozat 

OSVSZ. 8. §.  1.) A szállítás és feleresztés szabályai 
  
1/. Valamennyi hivatalos verseny szállítókonténerében csak az adott versenyen hivatalosan 

résztvevő galambok szállíthatók az öreg és fiatal galambok versenyén egyaránt. Fiatal 

galambok a kelési évükben részt vehetnek az öreg galambok versenyein, amennyiben az 

alapnevezésben benevezésre kerültek és a vakcinázási naplóban szerepelnek. Ezen szabály 

megszegése a tag, illetve az egyesület, versenyszervezői szinten elkövetett ilyen szabálytalanság 

esetén a teljes versenyeredmény törlését vonja maga után. A nyomon követhetőség miatt a 

kísérőnek és a gépkocsivezetőnek tudnia kell, hogy mely gyűjtőhelyen hová pakoltak. Kötelező 

egy pakolási rend táblázat használata, mely bizonyítja, hogy mely egyesület, mely ketreceket 

használta az adott versenyen. 



 

Mihalik Csaba:  

Egy kis jogértelmezési kérdés a következő. A 9. napirendi pontunk, választási jelölőbizottság 

választása. A jelenleg hatályos alapszabály és a több évtizedes gyakorlat egymástól eltér. Ezért én 

jelen pillanatban a jelenleg hatályos és érvényes alapszabálynak ide vonatkozó részét olvasnám föl, 

és az pedig a következő. 9-es fejezet, a küldöttgyűlés hatásköre. Ennek az 1-es pontnak az f) része a 

választási jelölőbizottság tagjainak megválasztása és felmentése. Foglalkozik továbbá azzal a 

technikai résszel, ez pedig a 10. fejezet, a választási jelölőbizottság. A technikai része, ami arra 

vonatkozik, hogy ennek a küldöttgyűlésnek hogyan kell választási jelölőbizottságot választani. A 

választási jelölőbizottság a sportszövetségi tisztségviselők megválasztásának előkészítéséhez 

vezetőségválasztást megelőző küldöttgyűlés a választás lezárásáig terjedő időtartamra választási 

jelölőbizottságot, továbbiakban 4 évig választ. A küldöttek javaslattételi jogukat a választási 

jelölőbizottság tagjait megválasztó küldöttgyűlésen gyakorolhatják. Majd az így megválasztott 

természetes személyekből álló bizottságot az elnök a küldöttgyűléstől számított 30 napon belül 

köteles összehívni. A választási jelölőbizottságba a sportszövetség minden jogi személyiségű tagja 

saját tagjainak a sorából egy-egy természetes személyt, tagot javasolhat, akiket a küldöttgyűlésen a 

küldöttek választanak meg. Mivel a szabályainkat oly sokan oly más szinten próbálják értelmezni, az 

elnökség értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy a jelenlévő küldöttek legitim képviselője a 

küldöttgyűlésnek, mert ha ez nem így lenne, akkor érvénytelen lenne a küldöttgyűlésünk. A 

következő a helyzet, javasolni… mivel minden tag nem jelent meg, de háromnegyede a küldötteknek 

itt van, és a legnagyobb küldöttlétszámú tagú szervezet a derbin kívül mindenki képviseltette magát. 

Tehát értelmezésünk szerint, amennyiben ezt nem fogadja el, az itt lévő küldöttek, hogy így 

válasszunk az adott szervezet által kijelölt személyre, mert itt a következőre, és ha most mindenki 

hazamegy, összehívja a saját küldöttgyűlését, és azt fogja mondani, X. Y. lesz a választási 

jelölőbizottságban tagjelölt. Azt ugyanígy a küldöttgyűlésnek egyesével név szerint kell elfogadni. 

Nem pótolható. A szabály benne van, hogy a választási jelölőbizottság, ha hány fő alá csökkent, és a 

feladatát hogyan kell ellátni, de a választásához ez a grémium jogosult. Sok minden keveredik. Ebben 

nem kívánok vitát nyitni. Vitatkozhatunk róla, hogy mi volt a régmúlt, mi volt a mostani. De 

amennyiben most nem választunk választási jelölőbizottságot, nem hinném, hogy rendkívüli 

küldöttgyűlést kellene összehívni azért, hogy választhassunk egy jelölőbizottságot, és majd a 

következő rendes közgyűlésen megválasszuk a… mert tulajdonképpen két tisztségnek, a 

versenybizottság elnöke és a sportszövetség alelnöke tisztsége az, amit a mandátum lejáratáig 

választunk. Tehát senkinek nem terjeszkedhet túl a mandátuma, hiába menetközben választják meg, 

mint az eredeti választás záró napja. Tehát ha még egy évet tolunk, akkor majd csak két éve lesz. 

Akinek ehhez hozzászólása van, kérdése, azt most tegyük föl. Amennyiben meg azt mondják, hogy 

vegyük le a napirendről, akkor szemrebbenés nélkül levetetem.  

Konrád János, 16-os tagszövetség: 

Üdvözlők mindenkit! Konrád János vagyok a 16-os tagszövetségből. Azt szeretném csak 

megkérdezni, hogy én is tudtommal, meg most is elhangzott szerintem az a mondat, hogy a választási 

jelölőbizottság, amelyik ezt az elnökséget, vezetőséget megválasztotta, a ciklus végéig él. Tehát 

ugyanúgy a 4 vagy 5 év, attól függ, mennyi az új választási év. Tehát nem kellene most szerintem új 

jelölőbizottságot alakítani. Ha van. 

Mihalik Csaba:  

Még egyszer felolvasom, mert amiről beszélünk, az nem így van leírva. A sportszövetségi 

tisztségviselők megválasztásának előkészítéséhez vezetőségválasztást megelőző küldöttgyűlés a 

választás lezárásáig. Mikor zárult le a választás? 2019. április 23-án. Ott véget ért. De az időközi 

választáson azt írja elő, hogy egy küldöttgyűlésen választási jelölőbizottságot kell. 

Scheily Gábor: 

Most, Csaba, itt arról van szó, hogy ez a szöveg nem változott 30 éve. Ezt eddig mindenki, és ez 

bonyodalmakat is nem okozott, mindenki úgy fogta ezt fel, hogy egy választás akkor ér véget, mikor 



az újat megválasztjuk. Nem akkor, amikor ott megválasztottuk őket, hanem az 4 évig szól. Ez az 

egyik dolog. De rendben van, hogy most választunk jelölőbizottságot, csakhogy te rafinált módon 

fölolvastad onnan, ahonnan kell. Ahhoz, hogy egy tag Győrből, nem megyek én máshova, Győrből, 

most, a saját tagsága előtt legitimációt kapjon, ahhoz az kellene – mert kiforgatjuk a szabályzatot –, 

hogy most, amit elmondtál, hogy ez meg legyen választva a közösségibe. Milyen alapon képviseli a 

közösségét az az ember? Mert az a 199 ember, aki az én közösségem, az engem nem bízott meg, se a 

Takács Gabit, hogy most itten jelölőbizottsági tag legyen. De az a legegyszerűbb, hogy ha most nem 

megyünk bele értelmezési vitába, hanem az évtizedek alatt, senki nem kérdőjelezte meg azt az egy 

szót, hogy az hogyan van, akkor mindenféle jogi problémának. Most is ezt mondom. Ne menjünk 

bele, mert él egy jelölőbizottság, szépen megválasztja az elnököt is. Elmondod, hogy kiket kell 

választani, jelölőbizottság meg van, és jelöli azokat a személyeket. Nem adunk támadási felületet 

azoknak az embereknek, akik csak arra figyelnek, kérem szépen, hogy mivel lehet megtámadni a 

magyar szövetséget. 

Mihalik Csaba: 

Köszönöm az így megszólíttatás okán, azért visszavenném egy picit a szót. A következő a helyzet. El 

kell keserítsek mindenkit, még Scheily Gábort is, mert ez a megelőző szabályzatban ugyanez volt 

benne. 

Scheily Gábor:  

Ugyanígy volt, nem szüntettük meg. Hanem a jelölő bizottság él négy évig. Azt mondom. Ez a 

szöveg van 30 éve. 

Mihalik Csaba:  

Lezárult a – nem tudom másképp mondani – az akkor megválasztott jelölőbizottság lejárt a választás 

évében. 

Scheily Gábor:  

Akkor csináljunk egy problémát magunknak, rendben. 

Mihalik Csaba:  

Nem probléma. Ennek egyértelmű az olvasata. 

Scheily Gábor:  

Amit én mondok, senki nem támadhatja meg. De ezt bárki megtámadhatja, mert nincs legitimátuma a 

küldötteknek arra, hogy jelölőbizottsági… 

Mihalik Csaba:  

Ez egyfajta olvasat. Az itt lévő küldött mindenre önállóan terjesztheti elő. Miről beszélsz te nekem? 

Hoztad a küldöttgyűlési határozatot? 

Scheily Gábor: 

Hát azért ne haragudjál, arra nem írja elő senki se, hogy küldöttgyűlésen javaslatot tegyek. De arra, 

hogy elvállaljon egy 200 fős közösség, vagy egy 500 fős közösségnek a jelölőbizottságban levő 

képviseletét, arra bizony jegyzőkönyv, eddig is le kellett adni a szövetségbe jegyzőkönyvileg, hogy 

téged megválasztottak jelölőbizottsági tagnak. 

Mihalik Csaba: 

A következő a helyzet. Ennek a grémiumnak a jogosítványa, hogy jelöljön. Te hozhatsz javaslatot, a 

többieknek azt meg kell szavazni. Amennyiben nem szavazzák meg, hiába hoztad a 200-as javaslatot. 

Konrád János: 

A problémát megoldjuk, hogy nézzünk utána annak, hogy ennek a grémiumnak, aki itt most 

pillanatnyilag jelen van, és mindenre meghatalmazása van, van-e olyan meghatalmazása, hogy a már 

lejárt határidőjű megszűnt választó bizottság is újra funkcióba helyezheti. 



Mihalik Csaba:  

Nincsen. Erre egyértelmű válasz. Ilyen nincsen, hogy újra indulunk. Olyan van, hogy minden 

választásnál a választás ciklusáig, ha időközi választást bonyolítunk, újat kell létrehozni. 

Mészáros János: 

Scheily Gábornak szeretném, mivel az volt az egyik érv, hogy ha valaki most meg szeretné támadni a 

mi javaslatunkat vagy múltbeli döntésünket, akkor az alapján megtámadhatja, amit mondtál. Nem. 

Az alapszabályunkban van az, hogy ennek az összehívott küldöttgyűlésnek a joga választani, vagy 

jelölni, választási jelölőbizottságot. Azt gondolom, hogy ha nem érzi magát bohócnak mindenki, aki 

itt van, akkor egyet kell értsünk abban, hogy őt azért küldték ide, hogy képviselje a saját 

szervezetének az embereit. De ez a képviselet nem azt jelenti, hogy most hazamegyek, és 

megkérdezem, hogy tölthetek-e magamnak egy pohár vizet, hanem felelősséggel, legjobb tudomásom 

szerint valamilyen javaslatot tehetek az előadott kérdésekre. Nem gondolom, hogy akkora nagy 

hatalmas jelentőségű lenne ez a jelölés, hogy azért most haza kéne menni és összehívni egy 

küldöttgyűlést a kerületben, majd visszajönni egy rendkívüli küldöttgyűlésre. 

Scheily Gábor: 

Ezt nem mondta senki. 

Mészáros János: 

De pont ezt mondtad. Azon kívül tisztázzunk valamit, az alapszabályunk szerint a jelölőbizottság 

mandátuma a választás lezárultával befejeződik, lejár. A választás akkor zárul le, amikor a választási 

küldöttgyűlésen megválasztották a jelenlévők az éppen mandátumra kerülő új vezetést vagy 

bármilyen funkcionáriust. Tehát akkor járt le. Most fölöslegesen vitázunk ezen egy fél órája, már 

régen összehozhattuk volna a választási jelölőbizottságunkat, akik majd aztán hozzák a saját 

társaságaiknak az ötleteit a megválasztandó jelölendőkre. Nem értem a problémát. Minden 

szervezetnek van egy lehetősége. 

Kupai Béla: 

Jogi személyiségű szervezetekről van szó. Ezeknek van bejegyzett képviselője. Aki el tudja látni ez 

esetben a jelölőbizottsági tagságot, és le van zárva. 

Mészáros János: 

El tudná, de nem feltétlenül ez a helyzet. Nem kell rugózni, mondani kell a saját kerületből egy nevet, 

akiben feltételezi a küldött, aki itt van, hogy megbízik a saját kerülete. Köszönöm. 

Molnár Mihály: 

Uraim, minden jogi személyiséggel rendelkező tagszövetségnek a bíróságon van egy bejegyzett 

elnöke, aki önálló jogi dolgokban, mindenben a tagszövetségben eljárhat. Ő a közgyűlés által 

megbízott személy, ha érvényes a szavazata. Ennyi, és kész. A tagszövetségből az elnök képviseli a 

perben, azon kívül… ennyi. Ott az ellenőrző bizottság, kérdezzék meg, hogy így van-e. 

Kovács Béla: 

Gyakorlatilag mindenki tudja azt, hogy a jogi személyiséggel rendelkező cégeknél, hogyha 

hasonlatot hozunk, tehát kft.-éknél, ki az ügyvezető. Az ügyvezető járhat el csak, vagy bízhat meg 

valakit. Aki jogi személy, hangsúlyozom. Tehát a korlátlan felelősségű társaság az szintén kft., vagy 

Németországban GmbH. Több ügyvezetője lehet, de azt a cégbíróságnál valóban be kell jegyeztetni, 

ahogy az úr mondta, és valóban itt is ugyanez a helyzet, hiszen nagyon jól tudják azok az emberek, 

vállalkozók, hogy a saját maguk jogi személyiséggel rendelkező ügyvezetőséget ellátó személy, az 

nem biztos, hogy a tulajdonos cégeknél. Itt nem az a helyzet. Itt az, hogy be van adva a 

cégbíróságnál, hogy ki a jogi személyiségű nonprofit szervezetnek a vezetője. Teljes jogkörrel ő 

járhat el. Ő megbízhat, de elsősorban ő járhat el, visszavonhat egy személyben. Vagy kettő személy 

van megbízva, ennek vezetésével, akkor két személy egyenjoguk van, de jelen pillanatban, úgy, 

ahogy a Kupai úr is mondta, a megbízott jogi személyiségű társaság vezetője elsősorban – és ez nem 



választható – ő bízhat meg, ő hívhat vissza. Addig amíg a társaság a vezetőjét vissza nem hívja, 

leváltja, felfüggeszti, addig ő a jogi dolognak a lényege, mint említettük is. 

Mihalik Csaba:  

A következő a helyzet, egy kis kiegészítést teszek hozzá, mert benne van. A sportszövetség minden 

jogi személyiségű tagja sorából egy természetes személy tagot javasolhat a küldöttgyűlésnek. Ez 

lehet a törvényes képviselője az egyesületnek, vagy az általa megbízott személy. 

Minden egyes szervezet küldhet egyet, ezen a küldöttgyűlésen elmondhatja, javaslatot tehet 

mindenki, hogy a saját vezető tisztségviselőjét, jelen esetben a tagszövetség elnökét, ő javasolja ebbe 

a jelölőbizottságba. Ez már elég legitim, nem? Az itt lévő kerületi vezetők tudnak javaslatot tenni az 

itt lévő küldöttek közül. Ha azt fogadjuk el, hogy a jelölőbizottságban, ami durván 30 fő, annyi 

szervezet van. Egyesével felírjuk a nevét, és a többség elfogadja az itt lévő küldötteknek az legitim. 

És lehet választani ezt a két tisztségre következő év márciusában, vagy ahogy a Covid helyzet 

alakulni fog. 

Takács Gábor: 

Azért mondom Csaba, mert azt hiszem, hogy minden idő legegyenesebb, legjobban érthető szövege 

volt itt, pozitív mérleg, vagy minden sporttárs szerintem most meg van elégedve. Úgy döntsünk, 

hogy ne legyen semmilyen támadás felénk. 

Mihalik Csaba:  

Ilyen nincsen. Támadás mindig lesz. Most is van folyamatban büntetőeljárás. Én ebben már nem 

hiszek. Az itt lévő egész grémiumnak, aki itt egyáltalán irányít. Tehát idáig tudtunk lesüllyedni.  

Ezt követően minden versenyszervező nyilatkozattételre jogosult képviselője javaslatot tett saját 

szervezete soraiból a Jelölő Bizottság tag pozícióra. 

Mihalik Csaba:  

Tehát jelen pillanatban ez a küldöttgyűlés legitim módon válaszhatja meg a márciusban következő 

küldöttgyűlésre, a hiányzó két pozícióra, - az alelnöki és a versenybizottsági elnöki posztra – 

javaslatot tevő JB. tagokat. Ezért a következőre teszem föl a kérdést, megegyeztünk abban 

hallgatólagosan, hogy nem egyesével megyek végig a jelöltek nevével kapcsolatosan, hanem 

egyszerre, egy összegben szavazunk erre. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy most a kártyáját emelje 

föl, és számoljunk újra. Azt szeretném, ha minden küldöttnek a kezét a magasban látnám. Valaki 

most tartózkodik, vagy Ellene? Tartózkodott?  

64 igen szavazattal az indítvány elfogadva. Ezt a névsorlistát közzé fogjuk tenni, mert ez alapján van 

kötelezettsége az alapszabály szerint az elnök úrnak, hogy a most megválasztott jelölőbizottsági 

tagokat 30 napon belül összehívja, és maguk közül választják meg az elnököt azzal, hogy az elnök úr 

javaslatot tehet az elnök személyére. Hogy mindenki számára világos legyen, a választáson a 

szavazás csak titkos szavazással lehet. Minden, ami érdemleges, és ami a nyilvánosságot illeti, én 

úgy gondolom elkövettünk 2019-ben is. A szavazatokat is a nyilvánosság előtt számoltuk meg, én 

nem gondolnám, hogy megtámadja bárki. Köszönöm szépen. 

IX./-2021.10.16. sz. határozat 

A Küldöttgyűlés 64 igen szavazattal megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjait 

10. napirendi pont Mészáros János 2022-ről.  

Mészáros János: 

Csak néhány szót szeretnék szólni 2022-ről. Ami mindenkit érdekel, vagy legalábbis többen 

megkérdezték, hogy mikorra tervezzük a nagy versenyt, tehát a Szuperkupát. Az most ugye egy 

nappal csúszik 2021-hez képest, tehát július 16-a lesz, szombat. Az lesz az Szuperkupa verseny 

napja, a „magyar galambászok hétvégéje”. Azt gondolom, hogy minden egyéb a 2021-re kiadott 

nemzeti bajnoki kiírással fog megegyezni 2022-ben. De mivel év elején úgy is új versenybizottsági 



elnök lesz választva, csak az előkészítési szakaszt megoldjuk, aztán majd új stáb terjeszti a tagság 

elé. Szerintem nem vagyunk elkésve, úgyhogy köszönöm szépen, én ‘22-ről nem mondanék egyebet. 

Mihalik Csaba: 

Elnök úr szeretne kiegészítést tenni. 

Hegyi György: 

Szeretnénk azért megkérdezni, hogy hogy tetszett ez az érem, menjünk-e ezzel a projekttel tovább, 

vagy nem tetszett, állítsuk le. Még egy szimpátiaszavazást szeretnék erre az éremről. 

Többen egyszerre: 

Jó lesz, jó lesz, mehet a projekt tovább. 

Hegyi György: 

Köszönöm szépen. És mindenkinek jó étvágyat kívánok a munkaebédhez! 

Mihalik Csaba: 

Köszönöm a küldötteknek a részvételt, ezennel a küldöttgyűlést berekesztem. 

Lajosmizse, 2021.10.16. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papdi Imre 
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