Magyar Postagalamb Sportszövetség
1076 Budapest, Verseny u.14.

Jegyzőkönyv kivonat
kibővített elnökségi ülésről
2022.11.05. 10 óra
Millenium Étterem
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 55,
(Koordinátái: 47° 48’ 16,64”, 20° 33’ 36,56”)
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hegyi György köszönti a megjelenteket. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Papdi Imrét. A jelenlévők Papdi Imrét
egyhangúlag elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek.
Hitelesítőnek javasolja Mészáros Jánost és Bodonyi Ferencet. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják Mészáros Jánost és
Bodonyi Ferencet hitelesítőnek.
Napirendi pontok:
1: A 2.Családi Nap értékelése.
előadó: Mihalik Csaba
2: A 2022-es versenyév nemzeti versenyeinek tapasztalatai.
előadó: Mátyók György
(-versenyengedény)
(-regisztrációs díj)
(-a 2023-as bajnokság hány utas legyen?)
3: Tájékoztató:
- a kiállítási helyszínről
- a kiállítás időpontjáról
- a feltételekről
- szálláslehetőségekről
-megkötött megállapodásról
előadó: Tóth István
4: Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója az elvégzett ellenőrzésekről.
előadó: Kovács Béla
5: Egyebek. -irodai nyitva tartás az energia vészhelyzetre tekintettel
előadó: Hegyi György
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1: 2.Családi nap értékelése, Mihalik Csaba alelnök ismertette az eseményen történteket, külön köszönetet mondott a
rendezvénynek helyt adó Tanyacsárda Kft-ének, ügyvezetőjének Garaczi Jánosnak. Megköszönte a Tiszafüred
városának a 140 méteres kolbász elkészítését és megsütését. Külön említette, a környező országok Románia,
Németország, Szerbia, Lengyelország nemzeti szövetségeinek meghívott vezetőit, a jó hangulatot, a jubileumi 140
fehér galamb felengedését. Az előterjesztő kérdést intézett meghívottakhoz, hogy a szövetség folytassa-e a
megkezdett tevékenységét a következő családi napon, úgy mint:
-díjkiosztó, kitüntetések átadása, NB díjainak átadása, pálinka mustra, főzőverseny, rajzpályázat
-folytassuk-e a díjkiosztókat ebben a formában? A jelen lévők közbe szólással kérték az előterjesztőt, hogy
szavaztassa meg a jelen lévőkkel.
I./2022.11.05. sz határozat: A Magyar Postagalamb Sportszövetség, elnöksége szervezésében folytassa a „Családi
Napok” szervezését a jövőben, az eddig lebonyolított kettő rendezvény tematikájában és formájában.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva ( A családi nap + a díjkiosztók azonos helyszínen és időpontban kerülnek
megrendezésre)
2: A 2022-es versenyév nemzeti versenyeinek tapasztalatai, Mátyók György
-nehéz év volt, 241 db ellenőrzés volt
-Liberec 6/3 értékeléssel újra lesz
-Rostock Nemzeti maraton verseny lesz a PM Klubbal együtt
-A szuperkupa átalakításra kerül versenysorozattá
-3 Versenyszervező küldött kevesebb ellenőrzést: 08(3db), 11(4db), 31(4db),
-élgalamb ellenőrzés nagy feladat, a jövőben a kerületeknek kell elvégezni
Dulai László: ha a tenyésztőnek orvoshoz kellett menni, igazolás van róla… az élgalamb jelentéskor.
Mészáros János: Következetesnek kell lenni az élgalamb ellenőrzésekben is, nem lehetnek kivételek
Mátyók György javaslatot tesz jelen napirendi ponthoz tartozó, 2023 évi változások ismertetésére, és felkéri Mészáros
János elnökségi tagot tájékoztassa a jelenlévőket.
Mészáros János: Szuper Kupa tervezete ismertetése
-Ausztria + Cseh irányt lehet röptetni
-Jövőre a létszámok csökkenni fognak
-Szuper Kupa 4-5 zónában értékelve, mindenki a saját zónájából hozza az eredményt
-Cél, hogy minét több hosszú utat rendezzenek együtt 4-ből 3 út számít, 1db 600km felett
-Időpont július első hétvégéje a leghosszabb 600 km feletti út + 1 éves galambok nemzeti versenye
Liberecből 6/3 értékeléssel
-Maraton Rostock 6/2 befutóval
-január 30-a a Nemzeti Bajnokság kiírásának határideje, ezt bekell tartani
-5 régióra osztanánk az országot, 10/3 befutó, dúctávos koeff.
-Kizárólag a régiós listából hozhatják az eredményeket
-A díjazások át lesznek dolgozva
Scheily Gábor: Szinte lehetetlen 4 utat összehozni
Szentesi Endre: A hosszútáv útjainak rövidítése ellen szólt
Mátyók György OVB elnök külön kérésére, az ez évi nemzeti bajnoksághoz tartozó röpcsoporti ellenőrzések helyzetéről
a napirendi ponton belül megvitatva önálló határozattal fogadják el a jelen lévők. A határozatot ismerteti az OVB
elnöke.
II. /2002.11.05. sz határozat: Az elnökségi ülés elfogadja az OVB elnök beszámolóját.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
Mészáros János: sok olyan röpcsoport van, ami nem felel meg a létszámkövetelményeknek, a röpcsoport összeállítás
versenyszabályban meghatározott 50 km-en belüli tenyésztők versenyeredményeinek értékelésének.
: van olyan kerület, ahol 120 főre 122 röpcsoport van létrehozva
: esélyegyenlőség sérül
Mihalik Csaba: NB értékelése, champion lista, 40 fő 800 galamb a minimális feltétel, az esélyegyenlőség egyik mércéje,
a röpcsoportok kialakításánál, hogy a versenyszervező valamennyi tagjának azonos matematikai esélyének kell lenni,
ha minden útra küldi galambját, és az helyezi magát a versenyeken, akkor mindenkinek azonos számú értékelést kell
biztosítani a versenyszervezőnek. Ellenkező esetben sérül az esélyegyenlőség elve.
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: A nyilvánvalóan helytelen – 50 km határt meghaladó - röpcsoportok kizárhatóak legyenek
: Az admin jogok időlegesen felfüggesztésre kerülnek (a vizsgálat lezárásáig, 10 napig)
Hangos vita alakult ki az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Mészáros János és Mihalik Csaba tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a vizsgálat eredményéről, az OVB és az elnökség értesít, valamennyi versenyszervezőt, és azok tagjait tájékoztatja
az ellenőrzés eredményéről, melyet az elektronikus felületen és az újságban közzé tesz.
Kovács Béla: VB + BB tartson összejöveteleket, melyekre az ellenőrző bizottság is delegál 1 főt, és ezekről az
összejövetelekről jegyzőkönyv is készüljön és dec. 10-ig bonyolítsák le.

3: Tájékoztató: Tóth István OBB elnöke
- a kiállítási helyszínről
- a kiállítás időpontjáról
- a feltételekről
- szálláslehetőségekről
-megkötött megállapodásról
: Elsőként összefoglalót adott az olimpiáról
: A kiállítás Kiskunfélegyházán lesz 2023. január 14-én
: az időpontok nagyon feszesek
2023. január 13. péntek
10:00-ig Galambok fogadása
13:00-15:00 Galambok standard bírálata
15:00-16:00 Standard galambok eredményszámolása
2023. január 14. szombat
08:00-17:00 Kiállítás nyitva tartása
11:00-11:30 A 66. Postagalamb kiállítás hivatalos megnyitója
11:30-tól Standard- és Sportkategória díjainak átadása
19:00-02:00 Díjkiosztó vacsora.
2023. január 15. vasárnap
08:00-10:00 Galambok kiadása
(a kiállítás zárva, már nem látogatható)
a belépő 4000,-Ft lesz
-A versenyszervezőknek, amennyiben kiállítást nem tartanak, válogatót mindenképpen tartaniuk kell legalább 3 fő
bíráló jelenlétében
III. /2002.11.05. sz határozat: Az elnökségi ülés elfogadja az OBB elnök beszámolóját.
Szavazás: egyhangúlag elfogadva
4: Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója az elvégzett ellenőrzésekről. előadó: Kovács Béla EB elnöke
: Megköszönte a VB teljes évi munkáját, kiemelve Mátyók Györögyöt és Mészáros Jánost
: Az ellenőrző Bizottság ellenőrizte a szövetség működését és a következő megállapításokat tette
: Munkaügyi téren rendben találtak mindent
: 86 mill.Ft van a bankban
: 2023-ban a cél, hogy ne csökkenjen a pénzállomány
: A következő szervezetek nem adtak le pénzügyi mérleget: (B1,10,20,23,27,29).
: Fel kell hívni az érintettek figyelmét a hiányosságok pótlására.
: a HOME Office munkavégzés feltételei adottak, engedélyezzük
: A Magyar Postagalamb Sportszövetség pénzének a bankban tartása évi kb.: 500e Ft-ba kerül
: ezért javasolja 20 millió Ft befektetését államkötvénybe
: a befektetés 100%-ban OBA biztosított, így kockázat mentes(Mihalik Csaba)
: ez a döntés felelős, jobb helyen van itt, mint a bankban (Scheily Gábor)
Kovács Béla EB elnök külön szavazást kért, a 20 millió Ft államkötvénybe történő befektetéséről, a Hegyi György MPS
elnökének felhatalmazásáról a pénzügyi tranzakció lebonyolítására. Továbbá tájékoztatta a kibővített elnökségi ülésen
résztvevőket, a Nemzetközi Postagalamb Szövetség elnökségében és sportbizottságában nemzeti szövetségünket
képviselő – FCI elnök kivételével – nincs más, ezért felkéri az ülésen résztvevőket, teljes képviselői joggal hatalmazza
Hegyi György Sportszövetség elnökét, hogy a nemzetközi szövetség szakbizottságai által összehívott nemzetközi
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üléseken személyesen, akár online bonyolított fórumokon szervezetünket képviselje. A jelenlévőktől önálló szavazást
kért, a képviseleti jog megerősítéséről.
IV/1./2022.11.05. sz határozat: Az elnökségi ülés felhatalmazza Hegyi György MPS elnökét, hogy a szövetség banki
folyószámláján lévő összegből, 20 000 000 Ft-ot,- azaz Húszmillió Forintot - magyar államkötvénybe fektesse 1 éves
futamidőre.
Szavazás: A befektetésről szóló döntés 2 fő tartózkodása, 1 fő nem szavazata, és 36 fő igen szavazat mellett a jelen
lévők elfogadták.
IV/2./2022.11.05. sz határozat: Az elnökségi ülés elfogadja az EB elnök beszámolóját.
Szavazás: Az ellenőrző bizottsági beszámoló egyhangúlag elfogadták.
IV/3./2022.11.05. sz határozat: Az elnökségi ülés felhatalmazza Hegyi György Magyar Postagalamb Sportszövetség
elnökét, hogy a nemzetközi szövetség – F.C.I.- szakbizottságai által összehívott nemzetközi üléseken személyesen,
akár online bonyolított fórumokon szervezetünket teljes jogkörrel képviselje.
Szavazás: A képviseleti jogkör felhatalmazását egyhangúlag elfogadták.
5: Egyebek. -irodai nyitva tartás az energia vészhelyzetre tekintettel (előadó: Hegyi György)
: időjárástól függően alakítjuk ki az irodai nyitva tartást, a tagságot időben tájékoztatjuk

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

Mezőkövesd, 2022. november 5.

Jegyzőkönyvvezető: Papdi Imre

hitelesítő 1.
Mészáros János

hitelesítő 2.
Bodonyi Ferenc

4

