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Magyar Postagalamb Sportszövetség 

1076 Budapest, Verseny u.14. 

 

Jegyzőkönyv  

elnökségi ülésről 

2022.február 08. 

Öreg Tanyacsárda 

H-6050 Lajosmizse, Bene 625. 

GPS koordináták: N 47° 0´ 22" E 19° 35´ 5" 

 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Hegyi György köszönti a megjelenteket, megállapítja, az elnökségi ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek 

javasolja Papdi Imrét. A jelenlévők Papdi Imrét egyhangúlag elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek.  

Hitelesítőnek javasolja Garaczi Jánost és Mészáros Jánost. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják Garaczi Jánost és 

Mészáros Jánost hitelesítőnek.  

 

Napirendi pontok: 

1: A 2022. évi Küldöttgyűlés napirendi pontjainak elfogadása 

          1: Elnöki beszámoló a 2021-es évről 

előadó: Hegyi György 

          2: Pénzügyi beszámoló a 2021-es évről  

előadó: Kovács Béla 

          3: Ellenőrző bizottsági beszámoló a 2021-es évről 

előadó: Kovács Béla 

          4: Pénzügyi terv ismertetése a 2022-es évre 

  előadó: Kovács Béla 

          5: VB beszámoló a 2021-es évről 

előadó: Mészáros János 

          6: Bíráló bizottsági beszámoló a 2021-es évről  

előadó: Tóth István 

          7: Fegyelmi bizottsági beszámoló a 2021-es évről  

előadó: Tóth Péter 

                    10’ technikai szünet 

          8: A Választási jelölő bizottság elnökének előterjesztése, a választás lebonyolítása. 

előadó: Tóth Péter 

 

 

2: A 65. Országos Postagalamb Kiállítás (2021) értékelése. 

  előadó: Tóth István 

3: VB előterjesztés. A 2022-es NB kiírása. 

          előadó: Mészáros János 

4: A Nyitrai Bajnokság kiírható-e 2022-re? 

előadó: Papdi Imre 

5: Bricon Live rendszerét (PAS) az FCI jóváhagyta, a használatát engedélyezte.  

           előadó: Papdi Imre 

6: Kitüntetési előterjesztések. 

          előadó: Papdi Imre 

7: Benzing felajánlás.  

(Versenyzők díjazására: 1 versenyző 1 nagyobb díj, vagy 3 versenyző 3 kisebb díj 

+ Melyik versenyen legyen alkalmazva) 
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          előadó: Papdi Imre 

8: Küldöttgyűlési helyszíni beszámoló készítésének (Újvári László) elnökségi elfogadása. 

          előadó: Papdi Imre 

9: Kettős tagság kérdésköre. 

          előadó: Kovács Béla 

10: Szabó Zoltán beadványa jelenlegi állapotának ismertetése. 

          előadó: Orosz Roland 

11: Egyebek 

          -Földing Norbert eredményszámoló javaslata 

          (e-mail-ben kiment az elnökségi tagoknak, alakítsák ki az álláspontjukat) 

          -A Nemzet Galambásza megüresedett helyére (Hegedűs István) beérkeztek a javaslatok: 4 db Bátor Antal 

javaslat. (Átadása a 2. Családi Nap Lajosmizse rendezvényen) 

 

1: Hegyi György:  

 -Új javaslat érkezett a Küldöttgyűlés időpontjára. 2022.04.09-e szombat 

 -Helyszín Tanyacsárda (Öreg vagy Új még tisztázásra kerül) 10 órai kezdés 

I./2022.02.08. számú határozat: 

Az időpont egyhangú szavazással elfogadva. Az ismertetett napirendi pontok egyhangú szavazással elfogadva. 

 

2: Tóth István: A 65. Országos Postagalamb Kiállítás (2021) értékelése. 

   - Nem volt igazán jó döntés 2021-re tenni a kiállítást, mert az ünnepek között –bár feltételeztük, hogy sokan 

szabadságon lesznek és ezért a látogatottság a hétköznap ellenére is magas lesz – a látogatói létszám, várakozáson 

aluli volt. Az is lehet, a Covid járvány és a vele kapcsolatos rendelkezések is csökkentették a látogatók számát. 

Ráadásul a nyomda is leáll ebben az időszakban és problémás a katalógus elkészítése is. Példaként említeném az 

ukrán, román vendégek katalógusát, vagy a lengyeleket, ahol minden évben november 10-én van évzárás, 20-ig 

ellenőriznek mindent, majd december 10-én készen van a katalógus. Állandóan kapjuk a támadásokat, hogy semmit 

nem csinálunk jól, ugyanakkor jelezném, hogy kevesen adták le határidőre a nevezéseket, nagyon kevés idő volt az 

ellenőrzésekre, a felkészülésre, az adminisztratív tevékenységekre. (ketrec besorolások elkészítése, kártya 

nyomtatások stb.) Ráadásul sajnos problémákat okozott a „dupla” kiállítás, ugyanis az eredményszámoló program erre 

nem igazán alkalmas, így sok mindent más módon kellett megoldani és bizony becsúsztak hibák is. Ezeket 

igyekeztünk utólag helyre hozni. Sok esetben nagyobb volt emiatt a felháborodás, mint amit a kérdés érdemelt volna.    

Úgy ítéli meg, hogy a gondok ellenére várakozáson felül jól sikerült, jól szervezett kiállítás volt. Fájó ugyanakkor, 

hogy a zárás után gyakorlatilag szinte mindenki távozott, így 2-3 emberre maradt a berendezési tárgyak, a sörpadok 

összepakolása.  

A hibákból a le kell vonnunk a tanulságokat és a jövőben szigorúbbnak kell lennünk. Legyen időnk felkészülni, a  

határidőket be kell tartani és tartatni. 

A kiállított kollekció minősége igen jónak ítélhető sport és standard kategóriákban egyaránt. 

 

Hegyi György:  

Tóth István beszámolójának szavazására kérem az elnökség tagjait.  

 

II./2022.02.08. számú határozat: 

Az elnökség Tóth István SBB. elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

 

3: VB előterjesztés. A 2022-es NB kiírása.  

Előadó: Mészáros János:  

Mielőtt rátérnék a jövő kérdéseire, szeretnék néhány gondolatot fűzni a Tóth István által elmondottakhoz. Az országos 

évkönyv elkészítésében is nagy gond a versenyszervezők fegyelmezetlensége. Három éve még a tartalmi részekben is 

sok szabálytalan közzétételt próbáltak megjelentetni. Ma már leginkább a határidő be nem tartása a legnagyobb gond. 

Tudomásul kell venni, ha bárki is késik az anyag leadással, az kihatással van a teljes szerkesztési munkára! A határidő 
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október 31. 2021-ben is csak november 30-án tudtuk lezárni a szerkesztést a versenyszervezők 

fegyelmezetlensége miatt! Könnyű azt mondani, hogy ki kell hagyni a későket, de ha betartjuk a szigort, akkor meg 

jön a pocskondiázás, reklamálás, egymásra mutogatás. Tudom, sokaknak már a könyökén jön ki, hogy mindég a 

„szabályokra” hivatkozunk. Kérem, mindenki vegye tudomásul, hogy bizony éveken keresztül nagyon sokat 

dolgoztunk azon, hogy a sportunkat és szervezeti életünket átlátható, korrekt és törvényes keretek között 

folytathassuk! Ez 100 %-ban soha nem fog megvalósulni, de életünket sokban megkönnyítené, ha mindannyian 

törekednénk a szabályok betartására. Az OSVSZ 2021. melléklete egyértelműen leírja az évkönyv tartalmi 

követelményeit. Sok bemutatkozási lehetőséget adna a győzteseknek (pl. fotós bemutatkozás), ha élnének vele. Ám 

úgy kell „összekoldulni” az évkönyv anyagát. Miért nem élünk a lehetőségekkel?  

Áttérve a 2022. évi NB. versenyekre: Előre bocsájtanám, mint ahogy azt már többször jeleztem, nem indulok a 

küldöttgyűlésen az SVB. elnöki pozícióért. Természetesen az élet nem áll meg és addig a feladatokat elvégzem. A 

2021-re kiadott NB. kiírást javasoljuk 2022-re is, természetesen időpont aktualizálással, illetve némi változtatással. 

Több versenyszervező jelezte, hogy javasolnák a SZUPER KUPA versenyek időpontjának megváltoztatását akként, 

hogy nem az utolsó hétvégén, hanem július első hétvégéjén legyen a Magyar Galambászok Hétvégéje. Ennek 

keretében 2022. július 02-án lenne megrendezve a Lipcse, Magdeburg és az 1 évesek Liberec-i versenye. Indokként az 

utóbbi években a július második felében jelentősen megváltozott időjárási körülmények, ill. a remélhetőn nagyobb 

részvételi kedv szerepel, több indított galambban bízhatunk.  

Az ugyancsak 2021-ben elkészített díjfelosztási rendszer alapján kifizetendő díjak megállapítása (Nemzeti gyűrűs, 

Derby stb.) folyamatban van. A díjazás alapja, az abban a zónában megvásárolt Derby és Nemzeti gyűrű. A díjak 

átadását a 2. Családi napra szervezett díjkiosztón tervezzük. Kivétel ez alól a fiatal galambok Nemzeti gyűrűs 

versenye. Ezt az előző évhez hasonlóan átutaljuk a versenyszervezőkhöz és saját díjkiosztójukon adhatják át. 

Hegyi György: Csak olyan kerületnek tudjuk küldeni a NB-os pénzeket, akik beküldték (megerősítették) a hivatalos 

versenyszervezői számlaszámukat! 

 

Hozzászólások: 

Pintér Zsolt: A kiállítási katalógusban reklámlehetőség biztosítását szorgalmazza. Támogatja a SZK. előrehozását, de 

Lipcse helyett más feleresztő helyet keresne. 

Mihalik Csaba: Cseh medencében tudnak bejönni a galambok, a hegyeket meg kell „mászni”. Magdeburg + Lipcse 

versenyek+Lipberec rendezését támogatja. 

Tóth István: Támogatja, a Szuper Kupa nap áthelyezését nagyobb létszámra számít. Jelzi, hogy Osztrák-Német 

irányra visszamentek (4 szervezet) 

Tóth Péter: Legyen csak 1 verseny. 

Garaczi János: Az országos nagy verseny régen is július első hétvégéjén volt, jó döntés lenne. 

Tóth Péter: A NB-ról készített kimutatást, kezdeményezte, hogy 5 helyett 6 útból számoljuk a legjobb 3-at, rövid és 

középtávon. 

Hegyi György: A kisebb kerületekre is figyelemmel kell lenni, akiknek ez gondot okozna… 

Mihalik Csaba: Több tagszövetségben ez nem megoldható. 

Mészáros János: 46 év vagyok tag, sokféle verziót megértem már. Nem támogatom az ötletet a jelenlegi kiírás szerint 

3 befutóval, jóval nagyobb az esélyegyenlőség. 

Hegyi György:   

Tóth Péter javaslatára a szavazás: 0 igen, a javaslat nem került elfogadásra. 

VB elnöki beszámoló és az abban felvetett Szuper Kupa napjának módosítása szavazás: egyhangú igennel elfogadva. 

 

III./2022.02.08. számú határozat: 

Mészáros János MB.SVB. elnök beszámolóját, a Magyar Galambászok Hétvégéje versenyeinek 2022. július 02-

re történő áthelyezését, valamint a Küldöttgyűlés elé terjesztendő 2022. évi NB. kiírást az elnökség egyhangúlag 

elfogadta. 
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IV./2022.02.08. számú határozat: 

Hegyi György indítványát mely szerint: A zóna díjkiosztókat a 2.Családi nap Lajosmizse rendezvényen 

tartanánk meg az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

4: Nyitrai Bajnokság 2022 

Hegyi György: A pénzdíjazást megszüntetjük, a rendelkezésre álló információk alapján a felajánló nehéz gazdasági 

helyzete miatt. A Nyitrai bajnokságot fenntartjuk, serlegdíjazással felkéri a VB MB. elnökét, Mészáros Jánost a 

részletek kidolgozására 

V./2022.02.08. számú határozat: 

A „Nyitrai Ferenc Bajnokság” fenntartását az elnökség Hegyi György indítványa szerint egyhangúlag 

támogatta. 

 

5: A Bricon Live rendszerét (PAS) az FCI jóváhagyta és a használatát engedélyezte 

Papdi Imre: Felolvasta (lefordította) az FCI levelének azon részét mely megerősíti, hogy a Bricon PAS-Live ETS 

rendszere megfelel mind a fizikai, mind a szoftveres minimális biztonsági követelményeknek, melyekkel 

rendelkezniük kell az elektronikus rögzítő rendszereknek. 

VI./2022.02.08. számú határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a rendszer használatát és sok sikert kívánt a működéséhez. 

 

6: Kitüntetési előterjesztések 

Papdi Imre: Részletesen ismertette a beérkezett kitüntetési javaslatokat. A megbeszélés után az néhány módosítással 

jóváhagyta a javasoltakat. 

VII./2022.02.08. számú határozat: 

Az elnökség egyhangú szavazással 4 fő érdemérem, 4 posztumusz érdemérem, 10 fő arany fokozatú kitüntetés, 

5 fő ezüst és 7 fő bronz fokozatú kitüntetést adományozott. (2021-ben nem került sor kitüntetésekre.) Az 

elismerések átadására a 2. Családi napon (Lajosmizse) kerül majd sor. 

 

7: A Benzing cég felajánlása 

Hegyi György: A Benzing cég részt kíván venni a versenyek díjazásában, 1 nagyobb, vagy 3 kisebb díj formájában. 

Az elnökség szavazási eredménye egyhangú: a 3 kisebb díj van elfogva. Felkéri Mészáros Jánost a részletek 

kidolgozására. 

 

8: A Küldöttgyűlésen hivatásos riporter megbízása (Újvári László) 

Hegyi György: A költsége bruttó 20e Ft. Szavazás: egyhangú igen 

VIII./2022.02.08. számú határozat: 

Az elnökség megbízza Újvári Lászlót, hogy a 2022. évi Küldöttgyűlésen tudósítói munkát végezzen. (Képi és 

írásos tudósítás) 

 

9: Kettős tagság témaköre 

Kovács Béla: Szorgalmazza a kettős tagság miatt kialakult azon helyzet szabályozását, mely miatt az ilyen tagsággal 

rendelkező személyek galambjainak eredményei minden olyan szervezetben megjelennek, ahol a tag, tagsági 

viszonnyal rendelkezik, függetlenül attól, hogy az adott szervezőnél a galamb versenyzett-e, avagy sem. A cél az 

lenne, hogy az eredmények csak ott jelenhetnek meg, ahol versenyzett! Demoralizáló hatása van a tagokra, hogy olyan 

eredményekkel kerülnek eléjük más személyek, melyeket nem is az adott kerületben értek el. Ezek az eredmények a 

sportkategóriák besorolásainál tűnnek fel.  

Hozzászólások: 

Tóth István: Mindig ellene volt a kettős tagságnak, részben az ilyen anomáliák miatt. 

Mészáros János: Évek óta kéri ennek a helyzetnek megszüntetését Pethő Attilától. Érdemi intézkedést a Benzing cég 

nem tett az ügyben. Oda sorolnám a galambokat, ahol a legtöbb helyezést hozza. 
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Kovács Béla: A szabályozást csináljuk meg és próbáljuk meg a Benzing cégnél elérni a programmódosítást. 

Garaczi János: Józsa János példája jól jellemzi a helyzet tarthatatlanságát. Más kerületben versenyzett, galambjai 

mégis a 30-as kerület élmezőnyét foglalták el, a tagság teljes felháborodására. 

Orosz Roland: A kettős tag eredményének megjelenése legyen kizárható a listából (pipa), ahol nem is vett részt.  

Mihalik Csaba: Ahol versenyengedélyt fizetett, csak ott szerepelhet a nemzeti bajnokságban és az olimpiai 

kategóriákban (pipa). 

Hegyi György: Nem jó évet zárt a Benzing, ha újat akarunk, árajánlatot kell kérnünk (Papdi Imre főtitkár megkéri ezt 

Pethő Attilától a következő elnökségi ülésre). Ne fizessünk feleslegesen. 

Mészáros János: A megoldásra törekedjünk, ha pénzbe is kerül, de mivel évek óta jelezzük ezt a problémát ne 

hagyjuk magunkat átverni. 

Pintér Zsolt: Saját új programot kellene fejleszteni… 

Hegyi György: Hosszútávú szerződésünk miatt a galambom.hu-ból nem tudunk kiszállni, de nem is ez a cél, hanem a 

kölcsönös megoldás. A több évre megkötött fix áras szerződés a Forint romlása miatt helyes döntés volt, de meg kell 

csatáinkat a kisebb módosítások miatt is. 

Pintér Zsolt: Bár az egyebek közé tartozik, de itt kell megemlítenem a 11-es tagszövetség kérését is, mely ugyancsak 

programozói beavatkozást igényelne.  

Mészáros János: Ismerteti az elnökséggel a 11. versenykerület, az eredményszámoló programmal kapcsolatos 

kérését. (Nemenkénti külön lista lehetősége) 

 

IX./2022.02.08. számú határozat: Az elnökség megbízza Mészáros Jánost és Papdi Imrét, hogy kérjenek 

ajánlatokat a galambom.hu oldalt működtető cégtől, hogy a következő elnökségi ülésen (március) döntés 

születhessen e kérdésekben. 

 

10. Szabó Zoltán beadványa jelenlegi állapotának ismertetése 

Orosz Roland: Személyes meghallgatásra be volt idézve Szabó Zoltán, de nem jelent meg személyesen nem tudtunk 

beszélni vele. A vizsgálat megállapította, hogy a tagszövetség NEM hibázott. A MPSZ Bíráló Bizottsági és Kiállítási 

Szabályzatnak megfelelően rendezte meg a 26. Tisza Tó kerület, mint versenyszervező a kiállítást. Az eseti bizottság 

lezárta a vizsgálatot. Sajnálatos, hogy a galamb eltűnt, de nem bizonyított, hogy ez a kiállításon történt és ott nem is 

lett jelezve a hiány. A tenyésztőtől elvárható lett volna, hogy ha megbízottakat küldött a galambokért, legalább egy 

listát adott volna nekik a galambok számaival, mely alapján meggyőződhettek volna azok meglétéről. 

Rigó Gáspárnál is ellenőriztek, de nincs meg a galamb. A rendőrség még nem zárta le az ügyet. 

 

11: Egyebek 

Hegedűs István sajnálatos halála miatt a „Nemzet Galambásza” cím megüresedett helyére beérkeztek a javaslatok: 

4 javaslat Bátor Antal személyére. Az elnökség tudomásul vette a jelölést. (Javaslati joga a „Nemzet Galambásza” cím 

birtokosainak van. Átadása a 2. Családi Nap Lajosmizse rendezvényen) 

 

Előzetes pénzügyi beszámoló a 2021-es évről (Kovács Béla) 

A 2021-es év nagyon eredményes év volt, bár az árbevétel összességében csökkenő tendenciát mutat. A nyereség 

mintegy 18 M Ft-tal fog nőni. A Közép-Európa Kupa megrendezésére spórolnunk kell (2025).  

A számlánkon jelenleg 86,276 M Ft. van. A tételes leltár is hamarosan megtörténik. Felhívja a versenyszervezők 

figyelmét is a fokozott takarékosságra, elsősorban az üzemanyagárak, a szállítási költségek emelkedése miatt 

szükséges gondos tervezésre. Felhívja a figyelmet arra, hogy önálló jogi személyiséggel, adószámmal rendelkező civil 

szervezetek (kerületek, egyesületek) pályázhatnak 6 M Ft erejéig fejlesztési, vagy működési támogatásra. Aki azonban 

elnyeri az számítson ellenőrzésre. A részletes beszámoló a márciusi elnökségi ülésre készül el. 

Mihalik Csaba: Aki támogatást kapott, leellenőrzik. Nem csak a felhasználást, hanem az akár a teljes működési 

rendet. 

 

Tóth Péter: Fegyelmi bizottság elnökeként szeretné áttekinteni (a jobbítás szándékával) a kiállítási, szaklap, évkönyv 

bevételeket, kiadásokat. Ebben Kovács Béla lesz segítségére. 
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Mészáros János: Az SVB. több versenyszervezőnél lefolytatott különféle ellenőrzéseket, vizsgálatokat. Az összkép 

vegyes. Sok a kisebb – nagyobb hiányosság, de természetesen olyan is van, ahol mindent rendben találtak a vizsgáló 

személyek. A jövőben még több, átfogóbb véletlenszerű és célzott vizsgálat szükséges. E rendszer kidolgozása 

folyamatban van. Erről és a lezajlott vizsgálatokról részletes jelentést tesz a közeljövőben a VB. az elnökség felé. 

Ugyancsak halaszthatatlan kérdés a magasabb szintű adminok jogosultságának felülvizsgálata a galambom.hu-val 

kapcsolatban. Észrevételünk szerint sok az indokolatlan „belepiszkálás”, mely gyakran okoz plusz munkát az adatok 

folytonos felülvizsgálata miatt. Csak annak maradhat jogosultsága, akinek feltétlenül szükséges és szervezete 

kezességvállalás mellett kijelölését kéri!  

 

Mihalik Csaba: Felolvasta Ökrös Kálmán két levelét, melyek nyelvtanilag is nehezen értelmezhetők… 

Dr. Berta Zsolt az ügyvédünk ebben a témában. 

Bodonyi Ferenc: Eltelt 2 hónap, meddig húzzuk még? Bűnözőnek nevezett mindenkit, minél gyorsabban kell lépni. 

Mihalik Csaba: Ennél gyorsabban nem lehet haladni, ha be akarjuk tartani törvényeinket. Az elnökség fegyelmi 

eljárást kezdeményezett. A Fegyelmi Bizottság megkezdte munkáját, a kijelölt vizsgálóbiztos Kovács László lett. 

Elkészült a vizsgálóbiztosi (Kovács László) jelentés, javaslatot tett a megoldásra. A törvényes határidőben ki lett tűzve 

tárgyalás, melyre a meghívót január 27-én vette át Ökrös Kálmán. 

Kovács Béla: A döntést a FEB-nak kell meghoznia. Etikai vétségben nincs másod fok! 

Tóth Péter: Kifogások sora fog érkezni, sajnos, hogy ilyennel kell foglalkoznunk… 

 

Tóth Péter: mint a VJB. elnöke előzetes tájékoztatást ad az eddigi jelölésekről: 

A 2022. évi Küldöttgyűlésen két pozícióra választást tűztünk ki. Eddig javasolt jelöltek: alelnöki posztra Mihalik 

Csaba és Takács Gábor, SVB. elnöknek Mátyók György.  

 

Hegyi György: A Benzing éves (2022) szerződésünk mindkét részletét befizettük a kedvező Euro/Ft árfolyam miatt. 

 

X./2022.02.08. számú határozat: Az elnökség az egyebek napirendi pontban elhangzottakat tudomásul vette és 

támogatja. A következő elnökségi ülés 2022. március 1. Gödöllő. Napsugár Étterem, 10 óra. (egyhangú 

szavazással elfogadva) 

A Küldöttgyűlés anyagait ki kell tenni a honlapra márc.10-ig. 

Márc.15-től postázni kell az anyagokat a küldöttek részére 

 

Hegyi György megköszönte minden elnökségi tag munkáját és az ülést bezárta. 

Lajosmizse, 2022.február 08. 

       Magyar Postagalamb Sportszövetség 

                 elnöksége 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papdi Imre 

    hitelesítő 1.                                                  hitelesítő 2. 

Garaczi János                                             Mészáros János 


