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Küldöttgyűlés 2014. 03. 08.
Bárdos István köszönti a Küldöttgyűlésen 

megjelenteket. A Küldöttgyűlés 10.00-kor el-
kezdi munkáját.

A Küldöttgyűlés hivatalos elkezdése előtt 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség „Pos-
tagalambsportért” kitüntetéseinek átadására 
került sor. Érdemérem, Arany fokozat, Ezüst 
fokozat, Bronz fokozat, Posztumusz érdem-
érem. (A kitüntetettek névsora a januári új-
ságban és a most a borítón megjelent.)

Bárdos István elnök:
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Be szeretném jelenteni az Ellenőrző Bi-

zottság jelentését, a 111 jogosult küldöttből, 
96 regisztráltatta magát a jelen pillanatig 
(10.00 óra). Tehát a küldöttgyűlés 86%-kal 
határozatképes. A küldöttgyűlés munkáját 
elkezdjük. 

Alapszabály szerint a levezető elnök Bár-
dos István, a szövetség elnöke. Javaslatot ten-
nék jegyzőkönyvvezetésre: Pethő Attila főtit-
kárt javasoljuk a jegyzőkönyvvezetőnek és a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek, pedig Bodonyi 
Ferencet és Valent Jánost. Van-e valakinek 
más javaslata? Amennyiben nincs, Pethő 
Attila főtitkár jegyzőkönyvvezetői munka-
végzését szeretném megszavaztatni. A sza-
vazólappal legyenek szívesek jelezni, hogy 
elfogadják. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Megállapítom, hogy egyhangúlag fogadták 

el Pető Attilát jegyzőkönyvvezetőnek.
Bodonyi Ferencet szeretném föltenni sza-

vazásra. Ki az, aki elfogadja Bodonyi Feren-
cet a jegyzőkönyv hitelesítőjének? 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0. Egyhan-
gúlag elfogadva.

A Valent János jegyzőkönyvvezetői megbí-
zására kérek szavazatot. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0. Egyhan-
gúlag fogadtuk el.

Küldöttgyűlés napirendje:
1. Választási Jelölőbizottság tagjainak név 

szerinti jelölése, megválasztása
2. Az elnöki beszámoló, 2013. évi munká-

ról, a 2013. évi zárszámadás 2014. évi 
költségvetési tervezet

3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 
2013. évről

4. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2013. 
év eseményeiről

5. A 2., 3., 4. napirendi pontok vitája. Ha-
tározathozatal

6. Az alapszabály változások tervezete, vi-
tája, határozathozatal

7. Fegyelmi ügyek, fellebbezések előter-
jesztése, megtárgyalása, határozathozatal

8. Választási Jelölőbizottság előterjesztése
9. A választás
10. Egyebek
Kérdésem az, hogy van-e a napirendhez 

észrevétel, javaslat, a küldöttek részéről? 
Igen. Bátor Antal.

Bátor Antal:
Kérdésem az, hogy a választást nem lehet-

ne-e a 6. pontba tenni. Indoklásom oka, hogy 
nagy biztonsággal mondom, hogy elhúzódik az 
ülés, és nehogy a végén határozatképtelen le-
gyen a közgyűlés. Ha nincs jogi akadálya, csak 
akkor. Mert ez várhatóan hosszú lesz a mai nap.

Bárdos István, elnök:
Megértem. A problémát az okozza, hogy 

az alapszabály változásoknak a terve, az 
egy kiadott anyag, amire föl lehetett ké-
szülni, hozzászólunk és vagy elfogadjuk, 
vagy nem – a változtatást is vagy a hozzá-
szólást is. Ez az egyik dolog. A fegyelmi 
ügyek előterjesztését, a Fegyelmi Bizottság 
beszámolójában is hallhatjuk. Egy fegyel-
mi ügynek a fellebbezését tárgyaljuk a 7. 
napirendi pontban. 

Küldöttgyűlés 1-7. napirendi pontjai után 
tartanánk egy annyi szünetet, mondjuk 5 
percet, amiben a szavazó lapokat fölveszik 
a küldöttek. A mai napot arra szántuk, hogy 
küldöttgyűlés van, hogy szövetségi vezetés 
választása van, a mai napról nem kellene egy 
órával elmenni hamarább azért, hogy esetleg 
kockáztatjuk azt, hogy a szövetségi választás 
nem lesz határozatképes. 

Tehát én azt kérném mindenkitől, hogy 
látva azt a menetrendet, ami az 5. napirendi 
pontig tartható, maradjunk az eredeti napi-
rendnél és igyekezzünk azzal, amit monda-
ni szeretnénk, meg igyekezzünk azzal, amit 
majd a választáson meg kell oldani. Én az 
eredeti napirendi pontot szeretném javasolni. 

Végh Kálmán:
Én is szeretnék egy kéréssel fordulni, hogy 

a 6-os és a 7-es pontot szeretném megcserél-
ni, ha van rá lehetőség.

Bárdos István, elnök:
Elvileg nincs akadálya. Olyan feltétellel 

tudom javasolni a közgyűlés felé, hogy ha a 
Szövetség ügyvédje itt lesz, akkor cserélhe-
tünk, ha nem, akkor az alapszabállyal kelle-
ne folytatnunk, mert ügyvéd jelenléte nélkül 
nem szeretném ezt a napirendi pontot meg-
tárgyalni. 

Az első résznek a vitája után térjünk vissza 
rá. Azt rögtön hozzáteszem, hogy a választá-
sig ez a közgyűlés nyílt közgyűlés, bárki részt 
vehet a közgyűlésen, hozzászólási, szavazási 
joga a küldötteknek van. Ezt kérem tisztelet-
be tartani. És ezek után szeretném megsza-
vaztatni a napirendi pontokat. 

Aki az általam előterjesztett napirendi pon-
tokat szeretné ma megtárgyalni, az a szavazó 
lapjával szavazzon. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag, a jegyzőkönyv számára 

megállapítom, hogy a mai küldöttgyűlés 
munkáját elkezdhetjük.

1. Az első napirendi pont a Választási 
Jelölőbizottság tagjainak név szerinti jelö-
lése és megválasztása.  Kérem, a Jelölőbi-
zottságnak 2014. január 04-én már elmond-
tuk, miért szükséges ezzel a napirendi ponttal 
kezdeni a mai Küldöttgyűlést, remélem ők 
elmondták a tagoknak. Most el szeretném 
mondani a küldöttgyűlésnek, hogy a tavalyi 
márciusi közgyűlés Jelölőbizottsági tag vá-
lasztása után, a Főügyészséghez fellebbezés-
sel élt Scheily Gábor, azt kifogásolva, hogy 
nem név szerint választottuk meg a jelölteket. 
A Főügyészség ehhez bekérte az anyagokat, 
ezeket személyesen vittem be a Főügyészség 
Közigazgatási Jogi Osztályára, ahol jegyző-
könyvet vettünk föl a Szövetségi teendőkről. 
Mindez november 8-án történt, felolvasnám 
a felvett jegyzőkönyvet.

Jegyzőkönyv, felvéve 2013. november 
8-án, 9 órakor, a Fővárosi Főügyészség 
Közigazgatási Jogi Osztályának hivata-
los helyiségében, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnevezésű civil szervezet 
törvényességi ellenőrzése ügyében. jelen 
vannak Bárdos István, adatokkal, dr. Varga 
Bálint Zsolt, ügyész.

Bárdos István a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnöke, Fővárosi Főügyész-
ség TC5212/2013/2-i számú felhívás alapján 
telefonon, személyes meghallgatás lehetősé-
gének biztosítását kérte, ezért a mai napon 
előzetesen megbeszélt időpontban az ügyészi 
meghallgatáson megjelent. Megjelent, az 
igazmondásra történő figyelmeztetés után a 
következőket adja elő. A Fővárosi Főügyész-
ség 5212/13/2J sz. felhívásában foglaltakat 
tudomásul veszem. Annyit pontosítani sze-
retnénk, hogy szervezetünk országos sport-
ági szakszövetségként nincs nyilvántartva, 
csak sportági szövetségként országos jel-
leggel működik. Az ügyészi felhívás alap-
ján, 2014. március 8. napjára összehívandó 
közgyűlésen napirendi pontként vesszük fel a 
választási Jelölőbizottság tagjainak tisztség-
be való megerősítését. Ezzel a szövetség az 
alapszabály 11. szakasz 1/E. pontban foglalt 
hatásköri szabályoknak eleget fog tenni. 

A küldöttgyűlés napirendjére kívánjuk 
venni továbbá az alapszabály módosítását 
akként, hogy a jövőben a több mint 10 éve 
folytatott gyakorlatnak megfelelően a Jelölő-
bizottság tagjait, a tagszövetségek ne a kül-
döttgyűlés keretében válasszák, hanem köz-
vetlenül, név szerinti javaslatot tehessenek 
az elnök felé. Vállalom, hogy a küldöttgyűlés 
megtartását követően, a küldöttgyűlés jegyző-
könyvét, legkésőbb 2014. március 31. napjáig 
megküldöm a Főváros Főügyészség Közigaz-
gatási Jogi Osztálya részére. Megjelent ki-
jelenti, hogy az általa elmondottakat a jelen 
jegyzőkönyv pontosan tartalmazza, amelyet 
elvolvasás után helybenhagyólag írt alá és a 
jegyzőkönyvből egy példányt átvett. Aláírta: 
Varga Bálint Zsolt, ügyész és az elnök.”

Az indoklásban elhangzott, az alapsza-
bályban ez a rész benne van. Az első napi-
rendi pontban, a választási Jelölőbizottság 
tagjait név szerint szeretném a küldöttgyű-
léssel megválasztatni, hogy az a munka, amit 
az előző egy évben a tagszövetségek Jelö-
lőbizottság tagjaként végeztetek, az minden 
szinten hiteles legyen.

A Budapest I. Tagszövetség részéről 
Doholúczki Tibort jelölte a tagszövetség vá-
lasztási Jelölőbizottsági tagnak. Aki egyetért 
a Doholúczki Tibor Budapest 1. jelölésével, 
az a szavazólapjával kérem, szavazzon.

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
A Villám Klub részéről Végh Kálmánt je-

lölte a közösség. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
A Budapest 3-as Tagszövetség az idős 

Bartoli Rudolfot jelölte a Jelölőbizottságba. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag elfogadták.



2 Különszám, 2014. április

A Dél-Duna Tagszövetség Szalai Károlyt 
jelölte a Jelölőbizottságba, ki az, aki egyetért 
vele? Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.

Egyhangúlag.
A Dél-Tisza Tagszövetség Sillai Ferencet 

jelölte a Jelölőbizottságba. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag elfogadták.
A Dunakanyar Tagszövetség Belák Ottót 

jelölte a Jelölőbizottságba. Aki egyetért vele, 
az szavazólapját emelje föl. 

Igen: 93, tartózkodott: 2, nem: 1.
A Hatvan és környéke Tagszövetség 

Bodonyi Ferencet jelölte, aki egyetért vele, 
az a szavazólapjával szavazzon. 

Igen: 95, tartózkodott: 0, nem: 1.
Az Észak 2. Tagszövetség Szabó Gézát je-

lölte a Jelölőbizottságba, aki egyetért vele, az 
tegye föl.

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
A 09-es Tagszövetség Törőcsik Lászlót 

jelölte. Aki egyetért a Törőcsik jelölésével 
szavazó lapját emelje föl. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
A 10-es Tagszövetség Czeglédi Sándort 

jelölte. Aki elfogadja, az szavazólapját 
emelje föl. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
A 11-es Győr és környéke Tagszövetség 

Scheily Gábort jelölte. Aki egyetért, az sza-
vazólapot emelje föl. 

Igen: 94, tartózkodott: 1, nem: 1.
12-es Tatabánya és környéke Tagszövetség 

Ötvösi Lászlót jelölte, aki egyetért vele. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
A 13-as Székesfehérvár és Környéke Tag-

szövetség Policzer Józsefet jelölte. Aki elfo-
gadja a Policzer jelölését. 

Igen: 95, tartózkodott: 1, nem: 0.
A 14-es Tagszövetség Horváth Zoltánt je-

lölte. Aki elfogadja a Horváth Zoltán jelölé-
sét, köszönöm. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag. 
A 15-ös Békési Tagszövetség Jambrik 

Istvánt jelölte. Aki elfogadja, szavazólapot 
emelje föl. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
A 16-os Tagszövetség Esztergom és kör-

nyéke Konrád Jánost jelölte, aki elfogadja, 
szavazólapot föl. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
17-es Tagszövetség Mészáros Jánost je-

lölte, aki elfogadja, szavazólapot kérem, 
emelje föl. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
A 18-as Miskolc és környéke Tagszövetség 

Kovács Pált jelölte.
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Elfogadták egyhangúlag.
19-es Szirmai József sporttársat jelölte. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
20-as Tagszövetség Németh Zoltánt jelöl-

te. Aki elfogadja, szavazólapot legyen szíves 
fölemelni. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.

21-es Kovács Imre sporttársat jelölte. Aki 
elfogadja, a szavazólapot emelje. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
22-es Tagszövetség Valent Jánost jelölte.
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
24-es Tagszövetség Dakos János sporttár-

sat jelölte. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag elfogadva.
25-ös Tagszövetség Szentesi Endre sport-

társat jelölte. Aki elfogadja, a szavazólapot 
emelje föl. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag.
26-os Tagszövetség. Vámos István sport-

társat jelölte. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Tehát egyhangúlag el lett fogadva.
27-es Tagszövetség Tóth Lajost jelölte, a 

szavazásra, igen. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag. 
28-as Juhász Gyula sporttársat jelölte, aki 

elfogadja, szavazólapot emelje föl. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag elfogadták.
29-es Tagszövetség Bátor Antalt jelölte, 

aki elfogadja, szavazólapot emelje föl. 
Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag elfogadták.
És a 30-as Tagszövetség Garaczi Jánost 

jelölte, Garaczi János szavazatára kérem a 
szavazólapokat. 

Igen: 96, tartózkodott: 0, nem: 0.
Egyhangúlag elfogadták.
Köszönöm szépen. És azt a munkát, ame-

lyet végül is az elmúlt évben a Jelölőbizott-
ság fentebb felsorolt tagjai elvégeztek, azt is 
fogom köszönni, illetve annak az eredménye-
képpen az utolsó napirendi pontokban a kül-
döttgyűlés folytatni fogja munkáját. Elnöki 
beszámoló a 2014. évi munkáról… elnézést 
kérek, a jegyzőkönyvvezető figyelmeztetett, 
a 22-es után, igaza van, kihagytam a 23-as 
Tagszövetségnek a Jelölőbizottsági tagját. A 
Jelölőbizottsági tagra Varga Antalt javasolta 
a tagszövetség. Ezt szeretném, hogy ha meg-
szavaznátok. 

Igen: 95, tartózkodott: 1, nem: 0.
Elnézést kérek a 23-as Tagszövetségtől.

2. Folytatnám a 2. napirendi ponttal, az 
elnöki beszámolóval, a 2014-es évi munká-
ról. Olyan idézettel kezdeném, amit tegnap 
hallottam, a volt köztársasági elnökünktől, 
aki azt mondta, hogy a világ legnagyobb 
problémája a szegénység. Én ezt annyival 
toldanám meg, hogy a miénk is, a postaga-
lambászoké. Miért mondom mindezt? 

A szövetségünk számokban című anyag-
ból, ami önöknél is ott van, néhány gondo-
latot azért idéznék, mert először is 2009-ben 
volt az előző választás. Második sorban pe-
dig 2013-ról és 2014-ről tudunk beszélni, én 
csak néhány számot emelnék ki. 

2009-ben 5443 fő postagalambász volt a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai 
között. 1574 fő valamilyen szintű kedvezmé-
nyezett, ez 28,9%. 

2013-ban, ugyanez a létszám már 5021 fő 
volt és volt 2120 fő kedvezményezettünk, ez 
42%-a a szövetség tagjainak. 

És 2014-ben, most, amikor elindultunk 
január 1-gyel és új évet kezdtünk, új lét-
számmal, új közösségekkel, vagy megújult 
közösségekkel, akkor a postagalambászok 
létszáma Magyarországon 4736 fő, és a ked-
vezményezetteinknek száma 1931 fő, 40%. 

Nem akarok 2009-re visszamenni, hiszen 
csak arra szerettem volna utalni, hogy va-
lamikor voltak aranykorszakok valószínű, 
hogy kevesebb problémával, valószínűbb, 
hogy több sikerrel és több eredménnyel. De 
mindenesetre, ami figyelemre méltó a lét-
számcsökkenésünkben, az elsősorban szá-
momra az, hogy a kedvezményezettek száma 
is jelentősen csökkent. A 18 év alatti és a 62 
év fölöttieknek a száma közel 250 fővel csök-
kent. Ennyi fiatal nem volt a szövetségben, 
tehát nem mondhatom azt, hogy az összes 
fiatal eltávozott közöttünk. 

Lehet, hogy elindultunk azon az úton, ame-
lyet a világ felé is jeleztek, meg amely Ma-
gyarországot is behálózza. A mostani nehéz 
helyzet, a postagalambászoknál egyelőre a 
létszámban jelentkezik, és ez a csökkenő lét-
szám a versenyzői létszámban is jelentkezik.

Szervezeti életünk. Tagszövetségeinknek a 
száma 30. Tavaly nem alakult új tagszövetség 
és ez már egy óriási nagy dolog. Igaz, hogy 
nem is csökkent, nem is álltak össze, minden-
ki próbálja a maga védelmi állásait működ-
tetni, valamilyen szinten. 

100 fő alatti közösségünk három van, a 18-
as, 24-es és 27-es, a törvény szerint ezek a 
közösségek önállóan működhetnek. 

101-200 fő közötti közösségünk 18 van. 
Ezt a 18 közösséget a 12-es tagszövetséggel 
kell kiegészíteni, mert őket valamilyen oknál 
fogva a 100 fő alatti létszámhoz soroltam, 
márpedig 100 fő fölött vannak. 

201 és 300 fő közötti közösségünk van 
7, és 301 fő fölötti létszámú közösségünk 
egyetlen egy van, a 11-es számú tagszövet-
ség Győrben. 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
közösségei döntően a 100 és 200 közötti 
létszámmal működő közösségek, ezek több-
ségben, valószínű, hogy a földrajzi elhelyez-
kedés, az együtt versenyzési szándék alapján 
szerveződtek. Nem volna szabad új tagszö-
vetségek alakítását támogatni a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetségben a jövőben. 
Azért nem volna szabad, mert ettől tovább 
még osztódhatunk – a 200-ból lehet 100, a 
300-ból is lehet 3 db százas, vagy két darab 
150-es, – de egyből induljunk ki: minél ke-
vesebb a tagság létszáma, annál kevesebb a 
versenyzői létszám, és annál nagyobb költsé-
gekbe kerül a postagalambászoknak a galam-
bászat, és  a postagalamb sport versenyzési 
oldala. Tehát ezért is kellene megfontolni, a 
másik ok szakmailag, semmi többletet nem 
adott a 30 tagszövetség a magyar postaga-
lamb sportnak. Elég lenne 15, 16, 18 tagszö-
vetség – ahány megye, annyi tagszövetség. 

Megszűnt a 09-es tagszövetség. Mond-
hatnám azt is, hogy megszűnőben van. Ta-
lán így pontos a fogalmazás, mert a tegnapi 
küldöttgyűlésen újra amellett határozott a 09. 
Közgyűlése, hogy megszünteti a 09-es tag-
szövetséget. Amennyiben a megszűnésről a 
bírósági végzés a szövetségnél van, egyesü-
letei szabadon igazolhatóak, amennyiben ez 
a bírósági végzés nem érkezik meg a verse-
nyek kezdetéig, az egyesületek kérésére, az 
elnökségnek joga van versenyzési lehetősé-
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get biztosítani valamely környező tagszövet-
ségben, az érintett egyesületeknek. 

Természetes, hogy ez a versenyzési lehető-
ség biztosítása egyeztetés alapján kell, hogy 
történjék. Az egyesületnek kell elsősorban 
megkeresni a fogadó közösséget és a foga-
dó közösségnek pedig véleményt mondani, 
hogy hajlandó-e azzal az egyesületi közös-
séggel versenyezni a jövőben. Az egyeztetést 
a szövetség fölvállalja. Rögtön hozzáteszem, 
önálló társadalmi szervezetről van szó, a 09-
es jogi feloszlását és minden egyes törvényes 
dolgát a saját közösségük, saját felelősséggel 
kell, hogy intézze.

Nehéz helyzetben van a 14-es számú tag-
szövetség. Tudomásom szerint lassan, 8 
hónapja nincs vezetése a 14-es Nyugat-Du-
nántúli tagszövetségnek, mert mindenki le-
mondott. Lemondott az elnök Tarczi Ferenc, 
lemondott a Versenybizottsági elnök Nagy 
Endre. Lemondott az összes vezetője a 14-es 
tagszövetségnek, nem akarják tovább végez-
ni ezt a munkát. Holnap lesz ott vezetőség-
választás. 

Bízom benne, hogy bölcs és jó döntést fog-
nak hozni, hiszen a jövőt illetően az ország 
földrajzilag legnagyobb területi elhelyezke-
désű szövetségéről beszélek, mert Soprontól 
az egész Dunántúl, a nyugati határ része, Ka-
posvárig húzódik a 14-es tagszövetség.

Szeretném bemutatni a 2013. év új tagszö-
vetségi elnökeit, már akik itt vannak. Barna 
Miklóst, a 05-ös Dél-Tisza Tagszövetségből, 
Khaut Antalt, a 13-as Székesfehérvár és kör-
nyéke Tagszövetségből és a 19-es Tagszö-
vetségből Makai Jánost. Sok sikert kívánok 
nekik!

1-4 éve dolgozik a postagalamb szövetség-
ben tagszövetségi elnökként 8 fő, 5-10 éve 
dolgozik 12 fő, és 10 év felett dolgozik 8 fő. 
Ha a 30 tagszövetséget olyan szempontból 
vizsgálom, hogy legalább 5 évet, tehát egy 
ciklust legalább végigcsinált egy tagszövet-
ségi elnök, akkor 20 ilyen vezetőt találunk. 
Mindenesetre ez egyrészről jó, egyrészről 
biztonságos, az adott közösség számára min-
denesetre megnyugtató.

Tagegyesületeink száma 277 db, tehát 277 
postagalamb egyesület működik Magyaror-
szágon, ebben a 30 tagszövetségben. Meg 
kívánom itt jegyezni, hogy a Villám Posta-
galamb Sportklub tagszövetségi ranggal ver-
senyzik és rendelkezik egyesületi nyilván-
tartással. A Villám Postagalamb Sportklub 
tagjai természetes személyként tagjai a Vil-
lám klubnak, és ezáltal versenyeznek tagszö-
vetségi ranggal. A 10 fő alatti egyesületeket 
csak azért jegyeztem meg, mert külön le kell 
adnom a 10 fő alatti egyesületeket, amelynek 
a megszűnését soha nem akarjuk kezdemé-
nyezni. Azért nem, mert az egyesületek tra-
dicionális közösségek, az egyesületek így 
szerveződnek és így élnek, hagyományt ápol-
nak, őriznek, egy közösségnek, közösségben 
fontosak. 

Én úgy gondolom, ha néhány taggal mű-
ködnek – amire a világban nagyon sok helyen 
van példa – és úgy élik az életüket, akkor 
azok még a postagalambászatnak valamilyen 
szintű műhelyei, vagy közösségei lehetnek. 
Itt azonban meg kívánom jegyezni, csak bí-
rósági bejegyzéssel rendelkező tagegyesüle-
tek és tagszövetségek rendezhetnek hivatalos 
postagalamb versenyt, vagy ezek tagjai ve-
hetnek részt a versenyeken. 

Felsorolom azt a statisztikát, amely egy-
előre minden évben a Postagalamb Sportszö-
vetség egyik legnagyobb működésbeli prob-
lémáját okozhatja. A Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek a tagjai, tagszövetségek 
és tagegyesületek hivatalos bírósági bejegy-
zéssel kell rendelkezzenek. Minden változást 
a bíróságon be kell jegyeztetni. A törvényes-
séget kérem mindenkitől és a törvényességet 
kérem biztosítani azon egyesületektől is, ahol 
egyesületi elnök-vezetőváltás van. Ezt a bíró-
ságon jelezni kötelező. Jelezni kell azt is, ha 
alapszabályban történik változás.

Ezek nélkül nem hivatalos az egyesület, 
vagy pedig nem működik hivatalosan, ne-
hogy azt higgyük, hogy az az elnöke, akit az 
egyesület megválasztott és a bíróságon nincs 
bejegyezve. Nem az az elnök. Az az elnök, 
aki a bíróságon be van jegyezve. És a prob-
léma nem akkor adódik, amikor megtalál-
juk az élő elnököt, de már lemondott, vagy 
leváltott elnököt, a probléma akkor adódik, 
amikor meghalt az elnök. Saját közösségüket 
hozzák nehéz helyzetbe, mert szabálytalanul 
működnek. 

Elmondom az 1-es Tagszövetségben 4 
ilyen egyesület van, a 3-as Tagszövetségben 
egy ilyen egyesület van, a 4-esben 5 egye-
sület van, az 5-ös Tagszövetségben 2, a 6-os 
Tagszövetségben 1, a 7-es Tagszövetségben 
2, a 8-asban 4, a 10-ben 3, a 11-ben 3, a 12-
ben 2, a 13-ban 3, a 14-ben 4, 15-ben 3, a 17-
ben 5, 18-ban 1, 19-ben 1, 20-ban 1, 21-ben 
6. Úgy van 6, hogy már idesoroltam azokat 
az egyesületeket, akik esetleg ott fognak ver-
senyezni. A 22-ben 3, a 23-ban 1, a 24-ben 
4, 25-ben 2, a 26-ban 3, 28-ban 4, 29-ben 3, 
30-ban 3, és ez 74 darab egyesület a 277-ből, 
ez 25,9%. Ki fogok küldeni a küldöttgyűlés 
után mindenkinek a szövetség részéről egy 
levelet, hogy ezeket az egyesületi elnöki be-
jegyzési hiányosságokat legyenek szívesek 
pótolni. 

A szakmai munka a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségben. Azzal kezdem, amit évek 
óta mondok. A postagalamb kultúrkincs. Ne-
künk magunknak, akik itt ülünk, nem kell 
magyarázni, hogy a postagalamb milyen 
állat. Azt se kell magyarázni, hogy postaga-
lamb miket tud. Amit a postagalamb tud, azt 
a világon egyetlen egy állat sem tudja. Lehet 
hasonlítani mindenhez. Értelmet, hazatérési 
szándékot, hazatalálást. Mindent. Más álla-
tokhoz lehet ezt hasonlítani, de amit a pos-
tagalambok tudnak, azt a világon egyedül 
tudják. A költöző madarak se tudják, legjobb 
kutyáink se tudják. Senki nem tudja, ezt csak 
a mi galambjaink, és ezért mi azon dolgo-
zunk, hogy a kultúrkincs kategóriájába kerül-
jön és fennmaradjon. 

A Versenybizottság munkájáról is szeretnék 
szólni. A kritika a 2014. évi versenykiírásban 
szerepel és én csak erről, nem a verseny ki-
írásról akarok beszélni, csak a jelenségről. 
Kérem, 2013 augusztusától 2013 decemberéig 
4 alkalommal beszéltünk a 2014-es versenyki-
írásról, mint a jövő tervezéséről, hiszen a múlt, 
az eredményekben mutatkozik. De a 2013. de-
cember 10-i ülés elfogadta ezt az anyagot, ki-
írta a januári szaklapban, megjelentette a jövő 
évi tervet, és a február 7-i elnökségi ülésen 
módosítanunk kellett ezt a kiírást. 

Mindezt azért, hogy a lehető legjobb ver-
senyforma kerüljön a magyar postagalam-
bászokhoz. Hozzáteszem, valószínű, több 

hibát is elkövettünk. De ami az én legna-
gyobb problémám a versenyeinkkel, meg a 
szabályzatainkkal – és ebbe a versenykiírás és 
a verseny szabályzat is hozzátartozik – hogy 
kérem, mindig késve, és mindig késéssel, 
akár a megjelenés után is szólunk azokról, 
amit a tervezés időszakában, vagy a tervezés 
folyamatában kellene megtennünk. Kérem, 
higgyünk el egy dolgot, azért kerülnek ki 
anyagok és azért kerülnek fel a honlapra és 
azért kerülnek el minden tagszövetséghez – 
ezt kétszer aláhúzom: minden tagszövetség-
hez elkerülnek az anyagok – interneten, hogy 
mondjatok véleményt azokról. Még akkor is 
lehet persze véleményt mondani, amíg el nem 
kezdődött valami. Mert mindig azt kell figyel-
ni, hogy jobbat szeretnénk a változtatásokkal 
eszközölni, mint amit addig közreadtunk. 

De azért higgyük már el, hogy fél év alatt, 
hogy mindig csak az utolsó pillanat után érke-
zik javaslat, ez valahol felelőtlenség is. Vagy 
pedig a munkára való odafigyelésünket kel-
lene egy kicsit jobban megtervezni. A 2014-
es versenyprogram tervezésénél tapasztaltak 
után megkérdezni itt. 

Kérem, kell-e Magyarországon közös nem-
zeti program? 

Kell-e Magyarországon központi verseny-
kiírás? 

Kell magyar nemzeti bajnokság?
Kell-e rövid, közép, hosszú távú fiatalok, 

meg maraton verseny a magyar postagalam-
básznak? 

Mert annyi vita van róla, hogy ti azt el nem 
tudjátok képzelni, illetve remélem, hogy el 
tudja képzelni minden ittlévő küldött. Milyen 
a versenyprogram? Mik a verseny utak, mik 
a kiírás feltételei, kivel akarok menni, kivel 
nem akarok menni? Hova menjek a verse-
nyekre, hogy eresszek, kivel fésülöm össze a 
listákat? Kikkel fogok majd nemzeti bajnok-
ságban részt venni? 

Egyszerűen nem tudom fölfogni ésszel, 
annyi problémát okoz ez a nemzeti kiírás. 
Meg kell kérdeznem: szükség van rá? Majd 
legyen szíves, mindenki reagáljon rá. Szük-
ség van Szuper Kupára? 

Kérem, a Duna vonalától keletre, ahol 
megfordulok és ahol a nemzeti bajnokság-
ról beszélek, mindenütt az van, hogy Szuper 
Kupát két irányból legyek szíves rendezni. 
De csak a Duna vonalától keletre. A nyuga-
ton élőknek lehet két Szuper Kupa, de csak 
észak-nyugat, északi irányból. Biztos meg 
van a szakmai érve, magyarázata annak, hogy 
miért menjünk a déli, dél-keleti – és ebben le-
het a román, meg a szerb útirány – lehet, hogy 
meg van a magyarázata. Én nem tudom, de 
találjuk már meg azt a gondolatot, amely nem 
csak a helyi kisközösségünknek, ennek a 30 
tagszövetségnek jó, Magyarországnak jó. 

Mert itt valamikor, tessenek visszaemlékez-
ni, tessenek megnézni a krónikákat, ezelőtt 
5-6-10 évvel megjelent az újságban a magyar 
postagalambsport története című összeállítás. 
Kerekes Jancsi állította össze, megjelentek, és 
abban milyen irányok voltak? Nyugati, észak-
nyugati. 

A csehszlovák és a kelet-német irányok. 
Lehet azért, mert nem mehettünk másfelé. 
Amikor mehettünk, akkor rögtön elmentünk 
ugye az osztrák irányba, a Duna vonalába. De 
kérem, 10-20-30 évig, akkor is Magdeburgba 
jártunk … meg Rostock-ba. 



4 Különszám, 2014. április

Most egy Rostockért megköveznének. A 
Magdeburgért háborog a fél ország. Azért a 
Magdeburgért, amiből közös versenyt sze-
retnénk Magyarországnak csinálni. A közös 
listának is meg lehetne a lehetősége, amikor 
zónák is vannak, meg amikor a koefficienset 
úgy számoljuk, hogy a nevezőbe beletesszük 
a kilométert. Miért nem vállaljuk föl? 

Hivatkozunk kérem, egy Barcelonára? 
Arra hivatkozunk, hogy 1932 óta minden év-
ben milyen szépen csinálják a versenyeket? 
Csak kérem, ott le van írva, 900 kilométer 
alatti francia tenyésztők nem indulhatnak a 
versenyen – illetve nem számolják az ered-
ményeiket. És a felső kilométer határ nincs 
meghatározva. Akár Dániából is lehet röp-
tetni. Angliából kérem, Skóciából röptetnek 
Barcelonába. 

Kellenek-e nagy létszámú versenyek? Én 
úgy gondolom, hogy minél kisebb a létszám, 
minél kevesebb a küldött galamb, annál ki-
sebb a lista és annál nagyobb a költség. Sze-
rintem ez olyan egyenes arány, hogy ezt nem 
is kell tovább ragozni. De a nagy létszámú 
versenyekből kisebb közösségi értékeléseket 
is tudunk csinálni. A világ ezt csinálja. Lehet 
róla vitatkozni, hogy szabályos-e vagy nem 
szabályos. Kérem, amit előre bejelentek, az 
szabályos. Mit jelzek előre? 

Elmegyünk Magdeburgba 20 ezer galamb-
bal – most mondtam egy nagy számot – és 
én többedmagammal szeretnék egy 1500-as, 
vagy 2000-es, vagy 3000-es összefésült lis-
tán részt venni. Megoldható? Megoldható, 
csak előre kell jelezni. Nálunk is megoldható, 
és nehogy azt higgyék, hogy az a csodálatos 
lengyel eredmények, amit a világ mindenfé-
le kiállításon az elmúlt 10 évben csodál, az 
azért születik, mert őnekik ilyen fantasztikus 
galambjaik vannak. Nem. Azért születik, mert 
elmennek ilyen nagy létszámú versenyekre, 
10-15-20-30 akárhány ezres versenyekre és 
utána 2-3, vagy 3500 galambból válasszák ki a 
legjobb eredményeiket. Előre gondolkodnak. 
Mi miért nem tudunk előre, mindig utólag 
akarunk gondolkodni. Tessenek előre gon-
dolkodni azzal, hogy a röpcsoport fél kerület, 
vagy két kerület számoljuk az eredményeket. 

Azt se értem különben, hogy szervezünk 
rövid programot, meg szervezünk sprint 
programot. Mind a kettő ugyanaz a távolság. 
Fölfelé 150-200 km, 250 kilométer. Miért 
szervezzük külön akkor, amikor ugyanolyan 
távolságra megyünk, ötször, hatszor, tízszer 
és elmegyünk két kocsival, mert nehogy már 
a sprint elmenjen a főgalambokkal. Isten 
őrizz! Mert akkor lehet, hogy nagyobb lenne 
a létszám, lehet. 

Egyszerűen nem értem meg, hogy miért 
nem tudunk a szervezőmunkában egy kicsi-
vel több odafigyeléssel tervezni, azon kategó-
riákba, ahova lehet. És ebbe nem csak a rövid 
sprint tartozik, ebbe a fiatalok is beletartoz-
nak. Mert a fiatalokat ugye, miután nem köte-
lező, nem röpteti mindenki. Nincs vele semmi 
gond, mindenki úgy röpteti, ahogy akarja a fi-
atal galambjait. Sokkal kevesebb, lehet olyan 
30%-nyi fiatalt küldünk el a versenyekre. 

Egyesületekről beszéltünk, én úgy gondo-
lom, hogy az egyesületek a magyar postaga-
lambsport történelmi emlékei. Az egyesüle-
teink versenyzésre szerveződnek. De csak 
a versenyzésben élik a közösségi életüket. 
Semmilyen más közösségi program az egye-
sületeink döntő többségében – és ezt 90%-ra 

ki merem jelenteni, a döntő többséget – nem 
szerveződik. Nincs hagyományőrzése, nincs 
hagyomány ápolása, nincs fiatalok, vagy 
a környezettel, vagy a civil szférával való 
foglalkozása. És veszélyben van a működé-
sük szabályossága. Döntően azért is, amit az 
előbb mondtam. Hogy egyrészt az a 74 egye-
sület nem a mostani megválasztott elnökkel 
működik, másodsorban nem a szabályzat 
szerint működik. És nem utolsó sorban a 
verseny eredményeik hitelességéért min-
dig azt nézzük, hogy a 7 fő jelen van, vagy 
nincs jelen. Meg lesz, vagy nem lesz? Kérem, 
nem lehet állandó rettegésben élni. És most 
mondom, az egyesületeinkben az elmúlt év 
problémáit döntően az egyesületünkben fo-
lyó munka, vagy a munka hiánya, vagy az 
egyesületekben folyó szabályainknak a be 
nem tartása okozta. 

Mindenki azt mondja, minden az egye-
sületben dől el. De miért hagyjuk, hogy ott 
dőljön el, ahol az egyesület folyamatosan 
képtelen megoldani a szabályok betartását, a 
szabályos versenyzést, a szabályos gyűjtést. 
Egyszerűen nem értem, hogy miért enged-
jük azt, hogy libegjen a léc akkor, amikor a 
versenyzésünkről van szó. Mert ha valame-
lyik egyesületben probléma adódik, igazság 
szerint a közös versenynek szabályosságai is 
veszélyben forognak. Én ki merem jelente-
ni, hogy az egyesületeinknek nagy többsége 
alkalmatlan a versenyek gyűjtésének a meg-
szervezésére. Alkalmatlanok.

Véleményem szerint minden egyesületi 
gyűjtőhelyen történő gyűjtés, minimum 30%-
kal növeli a versenyzési költséget. Azt se ér-
tem különben, hogy egy-egy városon belül 
két, három, több egyesület működik. Működ-
jön. Nincs vele semmi probléma. Higgyék el, 
de két helyre kell menni, három helyre kell 
menni, öt helyre kell menni a gyűjtésen a 
gépkocsinak, 2x, 3x 5x növekszik a költség 
és annyival több a szabályok be nem tartásá-
ból adódó problémáknak a lehetősége.

Legalább tíz éve vetettem föl először a 
központi gyűjtőhelyek kérdését. Nem azért, 
mert az egyesületeket ki akarom vonni a ma-
gyar postagalambsport életéből. Legyenek, 
működjenek, de csak akkor, hogyha a sza-
bályokat be tudják tartani. A központi gyűj-
tőhelyeken nem lehet kérdés, ahol 20-30-50 
ember együtt gyűjt, hogy a szabályokat va-
laki megszegi. Azért nem, mert nem a bará-
tod, nem az ismerősöd, nem az elnyomottak, 
idézőjelbe téve és az elnyomók végzik el a 
gyűjtéseket.

Nagyon sok egyesületben – Önök tudják a 
legjobban – nagyon sok egyesületben az van, 
amit vagy az elnök mond, vagy a legnagyobb 
hangú ember mond. Az a szentírás. Nem a 
szabály, az a szentírás. Akkor megkérdezem 
önöktől: jól van ez így? Igazából valójában 
a tagszövetség szervezi a versenyeket. Ez a 
feladata, ez a dolga. Ő szervezi a gyűjtéseket, 
összeszedi a galambokat, alkalmazza a sza-
bályokat. Nem akarom itt elsorolni az összes 
dolgot, de valahol a mai rendszerünk szerint 
a versenyeink lebonyolításáért a tagszövet-
ség a felelős. 

A tagszövetségi szinten megvannak a ve-
zetők, nem csak a tagszövetségi, hanem a 
versenyzést biztosítók is, a versenybizottság, 
a gyűjtőbizottság, az eredményszámolók. 
Ezek mind normálisan működnek. Normáli-
san működik az egyesületben is? Csak kér-

dés. Mi, úgy gondolom, hogy a Szövetség 
részéről szakmai felügyeletet a postagalamb-
sport versenyeihez maximálisan biztosítjuk. 
Nem azért változtattunk a szabályokon, mert 
változtatni akarunk, hanem azért, mert az élet 
írja. Ha változtatunk, akkor a jobbító szán-
dékkal változtatunk, hogy egyszerűbb legyen 
a postagalambász élete. Mert a legfontosabb 
dolog nem addig tart, hogy elmentem a gyűj-
tésre a galambjaimmal, hanem akkor kezdő-
dik, amikor a galambjaimat be kell raknom 
szabályosan a gyűjtőládákba, meg az autókba 
és el kell indítanunk az autót, ami már megint 
tagszövetségi feladat. 

Olyanról vitatkozunk, hogy mikor kell kí-
sérő – mai napig vitatkozok róla – mikor kell 
kísérő? Az első gyűjtő helytől, vagy az utolsó 
gyűjtőhelytől? Mi a kérdés? Mi a kérdés ab-
ban az esetben, amikor beraktuk a versenyző 
galambokat, mikor kell kísérő? Miért kell ezt 
leírni? Berakom a galambot és elengedem az 
autót egy emberrel. Miért? Annyira megbí-
zok benne? 

Nem ezt írja a szabály. Igaz, hogy eddig 
nem írta azt, hogy az első gyűjtőhelytől kell, 
de azt azért leírja, hogy kísérő kell. Azért 
engedjük már meg a dolgot, hogy ennyire 
ne centizzük. Csak megkérdezem, meg kell 
magyarázni, hogy mi a kísérő feladata, meg 
mikortól kell a kísérő? Az első versenyző 
galamb berakásától. Meg kell magyaráznom, 
hogy mi a start fogalma? Meg kell magya-
rázni? Nem. A szabályok értelmezése egyér-
telmű.

Ki merem jelenteni, hogy a versenyzés 
költségei, a jelenlegi formában mindenütt nö-
vekedtek, és növekedni is fognak. És ameny-
nyiben kevesebb költséggel tudunk működni, 
az csak a közös szervezőmunka eredménye 
lehet. Mi lehet a szervezőmunka? A verseny 
gyűjtőköreinek a megszervezésével lehetne 
nagyon sok költséget csökkenteni. Lehet a 
versenyprogramok megszervezésében hiszen 
teljesen fölösleges 10 verseny utat 10 külön-
böző starthelyről lebonyolítani. De a másik 
dolog, hogy azt az autót, ami rendelkezé-
sünkre áll, meg kell tölteni, minden férőhe-
lyet ki kell használni, és arra kell törekedni, 
hogy aki versenyzésre vágyott, versenyzési 
csapatot fizetett be, az minden galambját 
küldje el az adott versenyre. 

Kérem, mi értelme van annak, vagy mi 
haszna van, vagy milyen értéke van annak a 
galambnak, amelyet 10 útból egyszer talán 
elküldünk versenyre vagy egyszer sem? A 
postagalamb azért van, hogy versenyezzen. 
Legyen szíves mindenki annyit, meg olyano-
kat tartani, amit a versenyre el tud küldeni. 
Ezzel nem akarok befolyásolni senkit, min-
denki maga költi a saját pénzét, sokszor fö-
löslegesen. Tart 100 galambot és benevez egy 
csapatot. Az autó meg félig üresen megy el.

2013-ról azt gondolom, hogy egy problé-
mákkal telített év volt és több problémát – én 
nem akarom lelőni a Gyulai Jóskának a mon-
danivalóját – és vannak folyamatban lévő 
ügyeink. Van, amit megoldottunk, van, ami 
megállt, vagy ami folyamatban van. De, hogy 
ezek az ügyek, abszolút nem használtak a 
magyar postagalamb sportnak, azt ki merem 
jelenteni. És nem csak az ügyek nem használ-
tak, az ügyek híradása sem nagyon használt a 
postagalamb sportnak. 

Nem akarok hivatkozni más országra, mert 
minket az nem érdekel, se a román probléma, 
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se a szlovák probléma. De ami azért érzéke-
nyen érintett, az az, hogy a szlovák nyitrai 
olimpián, első, második standard tojó gaz-
dája csalt a májusi versenyen. Ki tud róla? 
Csak kérdezem. Azon kívül, amit én esetleg 
elmondtam. Mert én is csak hónapok múlva 
hallottam. Kérem, igaz, hogy elítélte az el-
nökség, de azon kívül semmi nem történt. 

Szlovákiában megoldották az ügyet, a 
szlovák szövetség tagjai sem nagyon tud-
nak róla. Szerintem, úgy kellene kezelni a 
mi problémáinkat, hogy ez magyaroknak a 
problémái. Megmondom őszintén, sok kül-
földivel találkozva, hogy többször föltették 
a kérdést, hogy a magyarok így akarnak az 
olimpián nyerni? Nem akarunk így az olim-
pián nyerni. Mi tisztességesen szeretnénk és 
a magyar postagalambsport nagy többsége 
tisztességesen szeretne olimpián részt venni, 
versenyezni, galambjait küldeni, eredményt 
elérni, hogy ne lehessen vádaskodni. Ez Ma-
gyarország értéke, nem csak az adott ember 
értéke és ezekre büszkének kell lennünk va-
lamilyen szinten.

Pozitívumként meg kell említsem, a ka-
tasztrófa utaknak az elkerülését, illetve az 
időjárás jelentési prognózisnak, egészen jó 
működését 2013. évben. 

A Bíráló Bizottsági munkához szeretnék 
áttérni és megpróbálom összefoglalni, amit 
az előző években csináltak. 300 nyilvántar-
tott bíráló van Magyarországon. És amikor 
tavaly a bajnokok találkozójához kötődően 
tanfolyamot szerveztünk a bírálóknak, akkor 
30 ember jött el és vett részt ezen a tanfo-
lyamon. Valahol, nem tudom, vagy megúju-
lással, vagy a tanulással, vagy az érdeklődés-
sel, nem tudom, mivel van probléma, de egy 
biztos, ami a standard eredményeinket, meg 
a bírálói munkánkat tükrözi, az Brnóban le-
sújtó volt. Miért mondom? 

Az olimpiákon, nemzetközi kiállításokon 
úgy ítélik meg az adott országot, hogy milyen 
a standard eredménye? 2012-ben Magyaror-
szág a standard kategóriában – itt volt az Eu-
rópa-kiállítás – első, második volt a szlová-
kokkal holtversenyben, a sportkategóriában 
pedig a negyedikek voltunk. Azért indulok ki 
onnan, mert a következő Európa-kiállítás, az 
most volt Brnóban és az első háromban, az 
első három helyezettben nem volt magyar ga-
lamb. Az első tízben sem volt magyar galamb 
2014-ben, Brnóban. Ezzel ellentétben, 2012-
ben, az első háromban kétszer, az első tízben, 
tizennégyszer szerepelt magyar galamb. Én 
úgy gondolom, van különbség. Nem csak a 
sportban, hanem a standardban is óriási kü-
lönbségek vannak. 

Foghatom arra is, hogy csökkenő létszá-
munk, mármint a postagalambászok létszá-
ma csökkenő, galambászküldési kedvünk 
csökkenő. Eredményességi lista, nem tudom 
mire fogni, de hogy ki kell bogozni azt, hogy 
a jövő merrefelé van, ez a bíráló bizottságnak 
komoly szakmai kihívást jelent és komoly 
felkészülést ahhoz, hogy 2015-ben valamit 
javítsunk olimpiai összehasonlításban a ma-
gyar mérlegen, mert én úgy gondolom, hogy 
Magyarországnak nem ez a helye a világ pos-
tagalambsportjában.

Nem az a helye, amit Brnóban elértünk. De 
különben a statisztika egy részét meg a véle-
ményemet, azt az előző februári szaklapban 
le is írtam. Én úgy gondolom, hogy a bírálat, 
az egy nagyon fontos dolog, hiszen az a ga-

lambászat szakmai értékét is növeli. Tudni és 
érteni kell a galambhoz, a versenyzéshez, a 
felkészítéshez, a galambászat bölcsőjéről és 
alapjairól, beszélek. A bíráló munkát, a jövő-
ben, mindenképpen erősíteni kell.

Az Ellenőrző Fegyelmi Bizottság és az 
Etikai Bizottság külön fogja elmondani a vé-
leményét, szeretném bejelenteni, önkritikát 
is gyakorolva a változtatási szándékot is je-
lezni, nem működött az állategészségügyi bi-
zottság, a junior bizottság, a senior bizottság, 
s a történeti bizottság. A legnagyobb szív-
fájdalmam az állategészségügyi bizottság. 
Nekünk egy ilyen bizottsági szinten szakmai 
segítséget kell adni a galambok felkészítésé-
hez, tartásához, versenyeztetéséhez, a párosí-
tásokhoz, fiatalokhoz, stb. stb. Kérem, nem 
történt semmi a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségben. 

Nemzeti bajnokság programjait 2009. óta 
hasonló formátumban írjuk ki és 2012-ben 
elhatároztuk, a Magyarország maraton baj-
nok kiírását. A zóna díjkiosztókat tisztes-
ségesen megtartjuk februárban. Őszintén 
megmondom, hogy rengeteg ember eljött 
a díjátadási ünnepségekre. A derby verse-
nyeknek hagyományt teremtettünk. Egyedi 
jelvénnyel ismerjük el a Nemzeti Bajnokok 
eredményeit 2013-tól.

Hagyományt teremtettünk az olimpiai 
gyűrűs versenyekkel is. Hiszen az olimpiai 
gyűrűs versenyeknek az első két évei ered-
ményessége után, majdnem azt mondom, 
hogy töretlen lendülettel folytak a 2012-13-
as évben is az olimpiai gyűrűs galambok 
versenyeztetése. És rögtön hozzáteszem, ret-
tenetesen jó díjazással tudjuk honorálni azt, 
hogy olimpiai gyűrűt vettek az adott évben 
is illetve a későbbiek során. Folytatjuk az 
olimpiai gyűrűs versenyek programját, még-
pedig úgy folytatjuk, hogy az olimpiai hozzá-
járulásként három darab olimpiai gyűrűt kap 
mindenki már a januári időszakban, illetve a 
2014-es évben is, és ezt olimpiai támogatás-
ként adjuk minden egyes tagnak. De rögtön 
hozzáteszem, hogy ezen olimpiai gyűrűk is 
részt vesznek minden egyes szövetség által 
hirdetett olimpiai versenyen és természetes, 
hogy értékelésre kerülnek. 

Szervezzük és nem szabad engednünk be-
lőle, amit úgy hívunk, hogy a Magyar galam-
bászok hétvégéje. Ezt a programot úgy szer-
vezzük Magdeburgból, hogy tudom, hogy 
az országnak vannak Magdeburgtól 800 km 
fölötti részei is, de a Magyar galambászok 
hétvégéje legyen egy kiváltság, legyen egy 
olyan hétvége, ahol több versenyprogramot 
rendezünk és több értékelésben, több díjazás-
ban részesülhetnek a magyar galambászok. 
Magdeburg, Katowice, Nemzeti színű gyűrűs 
versenyek.

Az új versenyszabályt legalább két éve 
folyamatosan javítjuk, és változtatjuk, én ki 
merem jelenteni, hogy az új versenyszabályt 
külön napirendi pontként kell, nem csak a 
versenybizottsági tagoknak, hanem az egye-
sületi elnököknek, meg a versenyzőknek min-
den szinten megismertetni. Versenyzésükhöz 
GPS-eket, startokat, starthelyeket jelöltünk 
ki, illetve fogadtunk el. 

Mindezt úgy mondom, hogy a 2014-es 
évben is ragaszkodunk a GPS programhoz, 
olyan kitétellel, hogy a startokról videofelvé-
teleket is kell készíteni, illetve ezeket a vide-
ofelvételeket a tagszövetsége honlapjára föl 

kell tenni. Keressük a megoldást, hogy min-
den tagszövetségünk, minden versenyének 
videofelvétele a szövetségi honlapon is meg-
jelenhessen, mert lehet, hogy a tagszövet-
ségi honlapot nem találja meg az érdeklődő 
magyar postagalambász, aki kíváncsi egyik 
tagszövetség tagjaként, másik tagszövetség 
versenyére és eredményeire. Azt rögtön hoz-
záteszem, hogy a 2013. start körüli problé-
máinknak eredményeképpen minden ország, 
ahonnan röptettünk, Szlovákia, Csehország, 
Németország, Ausztria ragaszkodik az általa 
kijelölt starthelyhez és starterek jelenlétéhez. 
A starthelyen a starternek az igazolása kell 
ahhoz, hogy érvényes legyen a startunk. 

Természetes, hogy a nemzeti versenyek, a 
hosszú távú nemzeti versenyek starthelyeit 
a szövetség részéről minden szinten le fog-
juk ellenőrizni. Azt mondom, sok a starthe-
lyünk. 500 akárhány versenyt rendezünk, és 
versenyeinknek a legnagyobb problémája az, 
hogy nagyon sok esetben toljuk 10-20-30-50 
kilométerrel a startokat. Kérem, megint csak 
a lengyel példát tudom mondani. Elmennek 
a rövidtávra hatszor, ugyanarra a feleresz-
tésre, elmennek a középtávra négyszer, vagy 
ötször, elmennek a hosszútávra háromszor. 
Mindig ugyan oda. Okosabbak? 

Azt értem, hogy ők miért mennek oda, 
ugyanarra a helyre, tudja a kocsi, tudja a 
sofőr, tudja a kísérő, bejáratódtak, minden 
bejáratódott, ami a start előtti feladatokhoz 
tartozik és lehet, hogy a galambok is bejára-
tódnak. Azt nem tudom, hogy nekünk miért 
kell állandóan változtatni. Egyszer egyik év-
ben is, meg éven belül is, hogy mit tudom én, 
rövidtávú úton azt mondjuk, hogy fokozatos 
elvét csináljuk, elkezdjük 120-on és foly-
tatjuk 150-170-190-210-250, mit tudom én. 
Minek? Akkor, amikor megvan egy kategó-
ria, ami az első versenyzőnek kell, hogy bele-
férjen, és a többit ehhez alakítom. Mindig az 
első dúcot kell megnézni, hogy annak benne 
kell lenni a kategóriában, a többit pedig eh-
hez kell alakítani.

Készítjük az új eredményszámoló progra-
mot. Elektromos rendszerek szabályozását 
nem tudjuk elkerülni, örülök is neki, nem 
is akarom elkerülni. Kérem, az elektromos 
rendszerek szabályozásába van, hogy bizo-
nyos chipgyűrűkkel nem fogunk tudni verse-
nyezni nemzeti versenyeken 2015. évben. A 
kompatibilitást szeretnénk, ami óriási veszé-
lyeket rejt magában, de a világ postagalamb 
sportjának ez a kívánsága. Kompatibilis gyűj-
tőrendszereket és bontórendszereket akarnak. 
Meg fogjuk csináltatni, majd kiderül, hogy jó 
lesz-e vagy nem.

Az elmúlt években beszéltem a 2012. évi 
Európa kiállításról, beszéltem a London-
Berlin olimpiai versenyről és beszéltem ar-
ról, hogy nagyon sok és jó fiatalok versenye 
mellett 2014-ben, fiatalok világbajnokságát 
rendezünk Vácott. Bacskai Sándor épít egy 
vadonatúj dúcot, 1000 galamb befogadására 
lesz alkalmas. Budapesttől 20 km-re van ez 
a dúc, és remélem, hogy színvonalas ver-
senynek leszünk részesei. A 30 tagszövetség 
tavaly október 26-án kapott egy lehetőséget, 
hogy küldhet tagszövetségenként egy darab 
fiatal galambot a világbajnokságra, több mint 
a fele tagszövetség nem élt ezzel a lehetőség-
gel. Februárban is küldtem egy kör e-mailt 
– azóta is fent van a honlapon – minden tag-
szövetségi elnöknek, úgy látszik, még az se 
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érdekel bennünket, hogy világbajnokságon 
részt vehetünk. Pedig Magyarországnak van 
4 világbajnoki címe fiatal galambok világ-
bajnokságán. Ingyen lehet küldeni. Lehetett 
volna. Most marad a feladat és a szövet-
ség részéről keresek erre alkalmas embert, 
és megint az lesz, hogy a Bárdos, a barátai 
közül válogat majd a világbajnokságra ga-
lambot. Össze fogok szedni magyar postaga-
lambászokat, olyan létszámban, akik a 30-30 
galambbal fogják képviselni Magyarországot 
az FCI Világbajnokságon és a Junior Világ-
bajnokságon.

Nagyon sok minden sújtotta a magyar 
postagalambászokat az elmúlt 5 évben. Ár-
víz, vörös iszap katasztrófa, amik után támo-
gatásokat adtunk a szövetség részéről, úgy 
pénzben, mint galambban, takarmányban. Itt 
hívnám föl a figyelmet, meg jelenteném be 
azt, hogy a következő újság hírt fog adni ar-
ról, hogy a jótékonysági árverésnek a pénzét, 
amelyet Tasi Tibor szervezett és kétszer bo-
nyolított le, 1.030.000 Ft a Heim Pál Gyerek-
kórház részére átadtuk, a héten és erről majd 
a szaklapon keresztül tájékoztatom a tagsá-
got. Ott hívták föl újra a figyelmet arra, hogy 
keressük meg a településeken lévő iskolákat 
– gyereknapról beszélek – óvodákat, akár 
nyugdíjas intézményeket, öreg otthonokról is 
beszélhetek, ahol a postagalambokkal ilyen 
simogató, bemutató, meg kedvcsináló jel-
leggel az adott közösségben néhány örömteli 
percet, vagy akár órát is szerezhetünk.

A szakmai képzésekhez azt szeretném 
mondani, hogy minden szinten és minden 
területen elkezdjük 2014-ben a képzéseket. 
Ebbe beletartoznak az egyesületi elnökök, a 
tagszövetségi elnökök, a bírálók, a starterek, 
a kísérők és a gépkocsivezetők. Mindenki. 
Mindenkinek készítünk anyagot, nem vizs-
gáztatunk és nem tandíjas és nem kötelező 
lesz. De én úgy gondolom, hogy amit most 
elkezdünk, azt lehet, hogy egy év múlva, 
vagy két év múlva olyan szintre kell, hogy 
fejlesszük, hogy aki mondjuk, vezetői felada-
tot akar ellátni, azt, ha nem is előre, de a ve-
zetővé választása után, legyen szíves néhány 
dologban vezetői tanfolyamon részt venni. 
Kérem, megválasztjuk a vezetőket, és vagy 
volt előtte valaki, vagy nem, semmi baj nincs 
vele. Tudom, kevesen tudják, hogy az adott 
tisztségben mit kell csinálni. Lehet, hogy 
segíteni kellene nekik. És döntően azoknak 
a munkájára is számítunk, van 20 olyan tag-
szövetségi elnök, akik ezen a beszélgetése-
ken természetes, hogy területi elosztásban 
fognak tudni mondani okosat, hasznosat az 
újaknak meg a kezdőknek, a nehezebben mű-
ködő közösségeknek. Erre gondolunk nem 
csak az elnökök esetében, hanem a verseny-
bizottságok, a kísérők és a bírálók esetében is 
egyértelműen.

A szaklap megjelenése során azért említek 
meg néhány számadatot, mert általában az a 
kritika ér engem, hogy a szaklap nem közöl 
elég szakmai cikket postagalambászattal kap-
csolatban. Nem tanítja a galambászatokat a 
szaklap arra, hogy mit, hogyan kell csinálni. 

Az év során szakmai cikkek jelentek meg 
24 esetben, versenyzői portré jelent meg 
28 esetben. Külföldi postagalambász jelent 
meg 12 esetben. Külföldi állategészségügyi 
bizottságtól, vagy pedig állategészségügyi 
klinika cikke jelent meg 19 esetben. Szakbi-
zottságok 6, tagszövegségek 2, egyesületek 

5, és díjkiosztók 7 esetben, rendezvényeket is 
idesorolnám 18 esetben foglalkozott az újság 
különböző cikkekkel. Most is azt mondom, 
nagyon kevés ember az, aki hírt ad a saját és 
környezetének az eseményeiről. Nem biztos, 
hogy csak a díjkiosztókról kell írni. Lehet, 
hogy az egyesületi olyan jellegű közösségről 
kell írni, ahol szakmai kérdésekről esett szó. 

Oktatni kellene a magyar postagalambászt. 
Oktatni, tanítani, hogy hogyan kell galam-
bászni? Mit csináljon a galambokkal? Erre 
azért embereket találni, nem lesz egyszerű 
feladat, foglalkozni kell a kérdéssel, mert a 
galambjainknak meg a galambászatunknak a 
lényege, értelme, jövője forog kockán.

Közhasznúsági jelentés: A Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség a Magyar Olim-
piai Bizottsággal és a Nemzeti Sportszö-
vetséggel társult Szövetségként működünk 
együtt. Az állami irányítás változásai során 
a postagalambászat jelen pillanatban csak 
társult szövetségként működik. A társult tag-
szövetség nem jelent semmilyen anyagi lehe-
tőséget, vagy kötelezettséget, de mindenféle 
információ és tájékoztatási lehetőséget ma-
gába foglal. 

Az FCI-n belül aktívan tevékenykedünk, 
Grand Prix versenyeket, a világbajnokságot, 
az Európa Kiállítást, Brno-t idesorolom. De 
idesorolom a londoni és berlini versenyt is, 
és idesorolom azt a dopping ellenőrzési fo-
lyamatokat. Az FCI afelé törekszik, hogy 
minden olyan ország, aki olimpiára küld ga-
lambot, abban az országban, több dopping 
kontroll legyen. Kérem a belga szövetségnek 
az irányítása, a belga minisztérium alá tarto-
zik. Előírják nekik, hogy minimum 100 dop-
ping vizsgálatot kell végeznie évente. Ugyan-
így elő van írva a hollandoknál, ugyanígy elő 
van írva a németeknek és ezek az országok, 
nem nézik el tovább, hogy a más országbeliek 
dopping vizsgálatok nélküli eredményekkel 
jusson el az olimpiára. Itt a vége, vagy beve-
zetik a dopping vizsgálatot, vagy fog születni 
olyan kongresszusi határozat, hogy amelyik 
országban nincs dopping vizsgálat, az nem 
vehet részt az olimpián. Kész. Ez elé nézünk. 
Én ezt szeretném elkerülni. Az a két-három 
doppingvizsgálat, amit mi a szabályok szerint 
tartunk, és még nem hozott pozitív mintát a 
magyar szövetségnek szükséges Magyaror-
szágnak és a jövőben is meg fogjuk csinálni.

Az 1 %-os felajánlás, az folyamatosan ér-
kezik a szövetséghez és köszönettel vesszük, 
bár rögtön hozzáteszem, hogy nem használ-
juk ki maximálisan a lehetőségeinket. Többet 
érdemelne a magyar postagalambsport. Két 
alkalmazott és két félállású ember dolgozik 
a szövetségben. Itt szeretném elmondani, 
hogy a tavalyi év későbbiek során fölsorolt, 
úgynevezett feljelentésbeli hulláma, az a 
szövetség részéről, legalább is az én részem-
ről, kezelhetetlen és tarthatatlan. Kérem, dá-
tumszerűen el fogom mondani, hogy melyik 
hónapban, milyen feljelentés ügyében kellett 
a bíróságra, az APEH-hoz, az ügyészséghez 
fordulnom. 

Az összes olyan dokumentumot kérték, ami 
az adott ügyhöz tartozik. Az egyesülettől a ke-
rülettől és az összes dokumentumot adjam le 
az ügyésznek, szerezzem be, állítsam össze, 
és még magyarázzam is meg, hogy miért az a 
határozat született, ami született Szövetségben 
és Tagszövetségben. Kérem, nehogy azt higy-
gyék, hogy én, vagy bárki a szövetségben erre 

specializálódtunk. Az energiám harminc szá-
zalékát elvitték az ügyek tavaly. Harminc szá-
zalékát. Úgy gondolom, hogy ezt másképpen 
kell megoldani. Nekem az a javaslatom, hogy 
panaszügyi előadót, ügyvédet szeretnék a szö-
vetségben alkalmazni, tiszteletdíjast, heti egy 
alkalommal, például pénteken délelőtt 9 órától 
12 óráig, akihez be lehet jelentkezni és minden 
problémát vele át lehet beszélni. Kérem, a jog 
embere mondja meg, hogy merre az előre. 

Én úgy gondolom, hogy sokkal tisztessé-
gesebb az, igaz, hogy fizetni kell érte, ahol 
a jogot ismerő ember meg fogja mondani, 
hogy mi a következő lépés, ő összeállítja az 
anyagokat, leadja a bíróságra, ügyészségre, 
bárhová. Arra se látok esélyt különben, hogy 
csökkenni fog a jövőben a feljelentések szá-
ma. Tehát lesz egy fogadó órája, mindenki 
bejelentkezhet.

Tervek, feladatok. Világbajnokságról már 
beszéltem, és rögtön mondanám, olimpi-
ai rendezésre készülünk 2015-ben. Ha úgy 
végiggondolják, van 10 hónapunk. 10 hó-
napunk úgy van, hogy a 10. hónapban már 
olimpiát kell rendezni. Ugye ezt mindannyi-
an tudjuk. Egy éve mondom össze kellene 
fogni, mert olimpiát rendezünk és nem aka-
runk összefogni, békétlenek vagyunk. Lehet, 
hogy az olimpia nem is fontos mindenkinek, 
lehet, hogy nem is szeretné mindenki. 

Rögtön hozzáteszem, amikor két évvel 
ezelőtt fölmerült az olimpia rendezésének 
a lehetősége Magyarországon, minden tag-
szövetséget megkérdeztem, a szövetségbe ki 
volt téve egy nagy tábla, hogy rendezzünk-e 
olimpiát, javaslat, aláírta sok-sok ember, de 
minden tagszövetség azt mondta, hogy igen. 
Ha a tagszövetségi elnök egyedül döntött így, 
lelkük rajta. Ha megkérdezték az embereket, 
akkor támogassuk már ezt a szerencsétlen 
olimpiát, mert ki merem jelenteni, nem jóso-
lok, de ki merem jelenteni, Magyarországon 
soha többet nem lesz olimpia. 40 éve várunk 
arra, ezt most véletlenül találtuk. Sokszor 
kérdezték miért nem pályáztunk a lengyel 
olimpián, miért nem pályáztunk a nyitrai 
olimpián. Mindig azt kérdeztem, hogy mi-
nek? Miért kell fölvenni egy olimpiai szer-
vezésnek a terhét, felelősségét, akkor, amikor 
úgy gondolom, hogy nincs elegendő partner, 
nincs elegendő támogató, nincs elegendő 
pénz ahhoz, hogy egy jó olimpiát rendez-
zünk. Rosszat ne rendezzünk! „Csak azért is” 
hangulattal ne rendezzünk olimpiát.

Az országos kiállítást azzal a szándék-
kal vittük a BNV-re, hogy ott rendezzük az 
olimpiát 2015-ben. Döntően, anyagiak miatt. 
Olcsóbb lehetett volna. A kezdet kezdetektől, 
mióta a SYMA-ba vagyunk tudjuk, hogy ma-
gasak a bérleti költségek, az árak. Jó szán-
dékkal elmentünk, ami ott trauma ért engem 
is, meg nagyon sok embert és nem csak a va-
csorára gondolok, azt nem lehetett elviselni. 
A vacsorát nem elemzem ki, fönn van a hon-
lapon, elolvashatta mindenki. A rendezésbeli 
dologra gondolok, a helyszínről és a helyszí-
ni körülményekről. 

Az elnökség elé, február 7-én azt terjesz-
tettem, hogy felmondva a BNV-vel való szer-
ződést, a SYMA-ba visszatérünk az olim-
piát megrendezni. A SYMA-val folytatott 
tárgyalások során, január 15. és 18. között, 
lefoglaltam a termet és 11-12 ezer négyzet-
méteren, tehát az A, meg a C csarnokban, az 
A-ban volt az Európa kiállítás. Azt kérem a 
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közgyűléstől, hogy támogassa ezt az elha-
tározást – amelyet az elnökség így fogadott 
el. Nem tudtam belenyugodni a BNV-beli 
rendezésbe. A tapasztalatok alapján ott nem 
lehet megrendezni egy olyan olimpiát, ami 
maradandó, felejthetetlen. Lehet olimpiát 
rendezni, de rosszat és azt egyszer mondom, 
olyat ne akarjunk rendezni. Vagy jót, vagy 
semmilyent.

Természetes, hogy a mai közgyűlés után, 
az új vezetés választás utáni első feladatai kö-
zött kell, hogy legyen, az Olimpiai Szervező-
bizottságnak a felállítása. Igaz, hogy vannak 
emberek és a vezetőkből én nagyon sok em-
bert szeretnék, három bizottságba felállítani, 
és nagyon sok embert szeretnék ebbe a három 
bizottságba felkérni. 

Lenne egy rendezőbizottság, amelyik az 
olimpia gyakorlati rendezési feladatait, a 
galambok fogadásától, ketreceitől elkezd-
ve, minden egyes dolgon keresztül csinálná. 
Lenne egy marketing bizottság, és lenne egy 
gazdasági bizottság. 

A gazdasági bizottságba olyan köztiszte-
letbe álló gazdálkodásban jártas postagalam-
bászt szeretnék fölkérni, aki az olimpiai ki-
állítás összes gazdasági dolgát folyamatosan, 
és részletesen átlátja. Ebben benne van a 
szponzorok, a szponzorokkal kötött megálla-
podás, mindenféle kifizetési lehetőség, min-
den, minden, ami gazdaságilag az olimpiához 
tartozik. Azt rögtön hozzáteszem, hogy előre 
készülök arra, hogy az olimpia után megint 
kapok egy csomó feljelentést, meg egy cso-
kor vizsgálatot. Megmondták különben, 
1975. után is ez volt. Mindenütt följelentették 
Pálmai Gábort és a szövetséget. Ezért kere-
sek olyan embereket, akik ebbe a munkába 
hitelességet visznek be és a szövetséget vé-
dik, amellett, hogy saját magamat is szeret-
ném természetes megvédeni ezzel a bizottsá-
gi összeállítással és munkájukkal. Ezt kérem, 
értsék meg. Én ettől nem tudok eltekinteni, és 
ehhez természetes, hogy mindenféle segítsé-
get és segítőt jó néven fogok venni.

A tagegyesületek, tagszövetségek szabá-
lyos működése a 2011. évi törvények előírá-
sainak megfelelően szeretném, ha történjék. 
Javaslatom egy fölajánlás: a legjobban mű-
ködő magyar tagszövetség részére akár pénzt 
is áldoznék. Az áprilisi elnökségin ennek a le-
hetőségét kidolgozzuk, de én úgy gondolom, 
hogy a tagszövetségek munkájának erősítése 
érdekében ezt el kell kezdeni.

Erkölcs, morál, etika. A Magyar Postaga-
lamb Sportszövetségben tavaly óta olyan er-
kölcsi, morális és etikai problémák vetődtek 
föl, amely mellett nem tudok szó nélkül el-
menni. És én úgy gondolom, hogy erről azért 
kell beszélni, mert valahol a vezetőknek a 
vállalását, meg a vezetők válaszhatóságát, 
vagy a vezetők iránti bizalmat kellene erő-
síteni. Kérem, itt nálunk általános az, hogy 
minden szinten lopnak a vezetők. Csak az 
nem lop, aki azt hirdeti, hogy mások lopnak. 

Gátlástalanul, büntetlenül vádaskodnak 
egyes emberek. Soha, semmilyen elmarasz-
talás nem volt – egyet tudok különben, egy 
dunakanyaros történetet, amiben a vádasko-
dásnak bírósági elégtétel lett a vége. Nem 
kapott elég nyilvánosságot, kevesen tudnak 
erről. De itt mindenki mindenkit mindennel 

megvádolhat. Kérem, 2000-ben, én úgy gon-
dolom, hogy egy olyan szellemben kezdtük 
el ezt a munkát, amit úgy hívnak, hogy pár-
beszéd. És ezt a mai napig fönntartom. Párbe-
széddel meg a segítéssel kezdtük el a munkát 
és azóta és ebben a szellemben élünk. 

Kérem, mindig minden időszakban, min-
den eseményen a szövetséget bárki bármi-
lyen kéréssel megkérdezheti, fölhívhatja, 
telefonálhat. Ez se elég, a személyes konzul-
táció és az se elég, hogy én magam minden 
tagszövetségben minimum egyszer, vagy két-
szer vagy többször megjelentem. Megvádol-
tak, hogy azért megyek, hogy egy vacsorát 
elfogyasszak. Azért megyek 400 km-t, hogy 
egy vacsorát egyek. Egyszerűen nem tudom 
fölfogni az embereknek azt az álláspontját, 
amivel gondolkodnak, ahogyan véleményt 
mondanak. 

Kérem, úgy kell együtt dolgozni a szövet-
ségben, minden tagszövetség meg egyesüle-
ti elnökkel, hogy soha senki nem kérte ki a 
szövetség véleményét egyetlenegy elnökvá-
lasztásnál sem. Soha senki. De nekem min-
denkivel együtt kell tudni dolgozni. Meg a 
szövetség minden egyes szintű vezetésének, 
elnökségének. 

Az együttműködés és a párbeszéd, nélkül 
– higgyük el! – nem fogunk tudni haladni. 
Se szövetségi szinten, de megkockáztatom, 
hogy postagalambász szinten sem. Mert a 
szövetségi és a tagszövetségi szinten is, min-
dig az embereket, az egyesületeket, a tagokat, 
a tagságot kell képviselni. Sokszor egymás 
ellen, de sokszor a tagszövetségekkel szem-
beni vitájukban is. Persze, ezek időnként erőn 
felüli teljesítések meg erőn felüli vállalások, 
de a törvényes utat én úgy gondolom, hogy 
mindenben be kell tartani. Az a véleményem, 
hogy az egyesületi problémákat a jövőben 
kötelező legyen az egyesületben kivizsgálni, 
a tagszövetségi problémát pedig a tagszövet-
ségben kötelező kivizsgálni. Sajnálatosnak 
tartom azt, hogy egyesületi problémával el-
juthatunk szövetségi szintre.

Úgy gondolom, hogy a szövetségnek min-
denkor az irányítás a feladata. És az, hogy én 
ebben az irányításban még plusz segítési, se-
gítségi feladatokat is fölvállalok, ez nem min-
dig volt azért célravezető, és nem volt mindig 
kifizetődő. Kérem, 2013. évben én úgy gon-
dolom, nagyon sokan becsaptak – személye-
sen engem – félretájékoztattak, megvádoltak, 
följelentettek. Azt kérdezem, hogy miért. Én 
erősítem a magyar postagalambsport hírét 
a világban, próbálom a postagalambászatot 
népszerűsíteni Magyarországon, hiszen azért 
két nemzetközi kiállításunk csak lesz, vagy 
volt, az Európa meg az olimpia kiállítás. És 
azért ez nem úgy jött, hogy a világ azt mondta, 
hogy na, menjünk Magyarországra, mert már 
milyen régen voltunk itt. Én úgy gondolom, 
hogy a tisztesség és a becsület és a jó szándék 
az nem eladó és nem is lehet megvásárolni. 
De, hogy vannak problémák, nem csak a szer-
vezeteinkben, hanem az emberek személyé-
ben, egyéniségében is, ez sajnos tény. 

Föl szeretném olvasni 2013. év feljelentési 
dolgait, ügyeit. Kérem, mielőtt ezt elmonda-
nám, elmondanám azt, hogy 1944. március 
19-én, amikor a németek megszállták Ma-
gyarországot, az ő statisztikájuk meg a mai 
történelmi emlékek szerint is az a konklúzió, 
hogy annyi feljelentést a német hatóságok 

nem kaptak még egyetlenegy országban sem, 
mint Magyarországon. Magyar a magyart je-
lentette föl – ez azóta is egy jól bevett szokás. 
De ezek után, csak a sajátomat szeretném el-
mondani. 

Kérem, azt hiszem, hogy tavaly bejelen-
tettem itt, hogy ötéves NAV vizsgálata van 
a szövetségnek, az ötéves NAV vizsgálat 
májusban járt le, májusban kaptam róla egy 
határozatot. A határozat lényegét szerintem 
az Ellenőrző Bizottság is elmondta, ha kíván-
ják, itt a határozatból, felolvasom, az ötéves 
vizsgálat eredményeképpen 50 ezer forintos 
büntetéssel sújtották a Magyar Postagalamb 
Sportszövetséget. Névtelen feljelentés után, 
és most azt mondom, hogy megköszönöm 
annak, aki följelentett. A választások előtt öt-
éves NAV vizsgálat, az azért egy fantasztikus 
dolog. Igaz, hogy már erre is érkezett teória, 
hogy miért lett ilyen jó a NAV vizsgálat. Le-
het, hogy el kellene fogadnunk néha azt is, 
ami esetleg jól sikerül, annak ellenére, hogy 
rosszat szerettünk volna tenni. Ez az egyik 
dolog. 

Ha nem is kronológiai sorrend, de volt a 
szövetség részéről két vizsgálatkérés, a B3 és 
a Villám Postagalamb Sportklub versenyez-
tetésével kapcsolatban. Mind a kettőről hoz-
tak határozatot a tagszövetségben. 

Volt a Fővárosi Főügyészségnek az első 
napirendi pontban említett Jelölőbizottsági 
választással kapcsolatos ellenőrzése, amelyet 
Scheily Gábor kezdeményezett a választással 
kapcsolatosan. És volt a Scheily Gábornak 
egy 2013. novemberi feljelentése a Fővárosi 
Törvényszéken szintén a Választási Jelölő-
bizottsággal és az alapszabály-módosítással 
kapcsolatosan. Harmadik egy folyamatban 
lévő rendőrségi följelentése a Scheily Gá-
bornak a szövetséggel szemben. Annak még 
az anyaga nincs nálam. Hozzáteszem, hogy 
tanúmeghallgatások már voltak. 

A Szolnoki Törvényszéken állásfoglalás 
kéréssel éltem a szolnoki 09-es Tagszövet-
ség megszűnésével kapcsolatban. Egy dolgot 
kértem törvényes-e a feloszlás, vagy nem 
törvényes. 

Volt egy ügy, több fordulóban, a Japport 
Zoltán élt ügyészségi panasszal, aki az Etikai 
Bizottság tavalyi küldöttgyűlésén elhangzot-
takra eszközölt ki választ. A Silay Ferenc el 
fogja mondani, az Etikai Bizottság két hete 
ülésezett, és hozott határozatot, amelyet egy 
évvel ezelőtt is megtehetett volna. 

Volt egy Dél-Budapest Villám Postaga-
lamb Sport ügyben történő megkeresés 2013 
márciusában, amit jeleztem az ügyésznek, és 
mindenféle anyagot megadtam. 

Van egy – még nincs lezárva – a Czékus 
Jánosnak egy fellebbezése az ügyészségen, 
amely az alapszabályunk és a fegyelmi, etikai 
szabályzatunk és a folyamatban lévő fegyel-
mi ügyével kapcsolatos. 

És van egy legújabb, ez tegnapelőtt jött, 
amelyben a Kaló Ádám, a 28-as Tagszö-
vetségbeli eredményének eltörlését kérte az 
ügyésztől, hogy vizsgálja ki. Rögtön úgy 
mondom, hogy a 28-as Tagszövetség önálló 
jogi közösség, önálló versennyel, alapsza-
bállyal, versenyszabállyal, mindennel rendel-
kezik. Önállóan hozta a döntéseit, de a szö-
vetségtől kérik számon, hogy a 28-asban mi 
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folyik. Akkor megkérdezek ittlévőket: akkor 
minek van a tagszövetség, ha a szövetségtől 
kérik számon azt, hogy mi történik a tagszö-
vetségben? 

Nem mondom, hogy ügy van, de ügy lesz 
belőle, hogy a 14-es Tagszövetségen belül a 
Tarczi Ferenctől a Vétek János többféle do-
kumentumot szeretne kérni. Ezt egyelőre a 
Tarczi nem adta meg. 

És van egy nem feljelentésünk, hanem fel-
lebbezésünk a Villám Klub részéről, amelyet 
itt fogunk tárgyalni a mai napon. Amely na-
pirendi ponthoz kötődően a Villám Klub és a 
jogi képviselője már megjelent. 

Per pillanat ezek voltak 2013-nak a leg-
fontosabb eseményei. Én itt egy Széchenyi 
idézetet mondanék ennyi feljelentés után. 
Ennyi azért nem volt az előző 14 év alatt. 
Egy dolgot azért elmondok: ahogyan eddig, 
mindent nyilvánosságra fogok hozni, vagy 
a szaklapon keresztül, vagy a közgyűlésen. 
Nincs más fórumom. 

Széchenyit idézném: „Mi Magyarorszá-
gon kutya-macska módjára élünk, és apró-
cseprő gyűlöltségeink és torzsalkodásaink 
miatt elfeledjük a közjót előmozdítani. Minek 
felvirágzása tisztességet és hasznot hajtana 
számunkra.” 1800-ban írta. Most 2014 van. 

Nincs semmi probléma, csak lehet, hogy 
néha nem csak postagalambot, származá-
si lapot és versenylistákat kellene olvasni, 
hanem olyat is, hogy a közösség miből áll, 
hogyan alakul, hogyan változik, és hogyan 
tudom erősíteni. Ha bomlasztom, akkor nem 
biztos, hogy közösségbe való vagyok. De 
időnként, megmondom őszintén Önöknek, 
amikor itt összeraktam ezeket az anyagokat, 
az az érzésem, mintha az ‘50-es évek jönné-
nek vissza. Ez azért eléggé súlyos. Csak úgy 
tessenek végiggondolni. Meg tessenek úgy 
bátran belevágni, vezetőként, jó verseny-
zőként előtérbe kerülni, ha az ‘50-es évek 
feljelentgetési hangulatvilága jön vissza Ma-
gyarországra. Ez egy olyan jelenség itt most 
Magyarországon, hogy kijelentheti bárki 
bármikor: minden győztes csalt. Van egy 
verseny, van egy győztese: csalt. Mindenki 
lop, de ezt már idéztem. 

Hadd ne soroljam föl azokat a tagszövetsé-
gi elnököket, akiről ugyanezt mondják. Hadd 
ne soroljam föl azokat a gépkocsivezetőket, 
azokat a versenyszervezőket, azokat a ver-
senybizottságokat, azokat az aktivistákat aki-
ről ugyanezt mondják. Hová jutunk?

Ezt számtalan ember megkapja, én is meg-
kapom, és én még azt is megkapom, hogy az 
itt ülők közül, vagy az itt nem ülők közül kik 
lopnak. Az, hogy csak az egyéni érdek számít, 
már ezen nem csodálkozok. Az, hogy nincs 
kísérő annak ellenére, hogy a szabályzatunk 
és a közgyűlésünk tavaly is elmondta, hogy 
kell, ezt egyszerűen nem tudom felfogni. 
Megkérdezem az itt lévőket: minek egyetlen-
egy szabály is, ha nem akarjuk betartani. Ami 
egyértelmű, azt miért kell megmagyarázni?

Jelenség az, hogy versenyszezonban dú-
cot váltunk. Még nem a fő versenyen, még 
csak a fiatalok versenyén. A fő versenyt in-
nen, a fiatalokat onnan röptetem. Nem azért, 
mert elköltöztem. Nyomon lehet követni a 
taktikázást. Csak nem tudjuk megfogni. De 
hozzáteszem, nem is az én dolgom. Beszél-

tem arról, hogy a gyűjtőhelyek között kísérő 
kell. Kérem, igaz, hogy nem volt eddig leír-
va – most már le van írva 2014. évre – de 
ez olyan egyértelmű, mint hogy a nap ragyog 
az égen. Beraktam az első versenyző galam-
bot, az onnantól számítva hivatalos kísérettel 
mehet csak tovább. Hát, ezt ne kelljen már 
megmagyarázni. 

Higgyük el, a probléma megtörtént, majd 
utána azt mondjuk, hogy azért nem problé-
ma, mert nem volt leírva. Hát uraim, az ér-
telmezésről már beszéltem. Nem vállaljuk 
föl a helyi konfliktusokat. Egyesületen belül 
történik valami, akkor a haverommal meg a 
barátaimmal, akikkel holnap is akarok talál-
kozni, azzal nem akarok konfliktusba kerül-
ni. És ezért mit csinálok? A megoldást tovább 
tolom rögtön, vagy kerületi vagy szövetségi 
szintre.

Úgy gondolom, hogy több felelősséget 
kellene vállalni a tetteinkért meg a cseleke-
deteinkért. De ehhez azért változnunk meg 
változtatnunk kell. Rövidebb leszek, mint 
az előzőekben, de én úgy gondoltam, hogy 

ezeket el akarom mondani, mert mégiscsak 
lezártunk egy ciklust és elkezdünk egy olyan 
ciklust, aminek a legfontosabb feladata nem 
az olimpia, az egy csak egy nagyon fon-
tos feladat. A legfontosabb a postagalamb 
versenyek szabályossága és a postagalamb 
versenyeinken a versenyzőknek az eredmé-
nyessége. 

Költségvetésünk: A beszámolóban be-
széltem a taglétszámunk csökkenéséről, a 
kedvezményezettek létszámának csökkené-
séről, amely kihatással van a gyűrűrende-
lésre, a versenyengedélyek váltására is, ez a 
költségvetési táblázatban követhető. A bevé-
telünk a kiadásunkkal összhangban van.

Beszéltem arról, hogy a SYMA-ba me-
gyünk az olimpiával, és ha a bevételek, ki-
adások részét megnézik, akkor a költség-
vetésünkben a 2013-as értékekhez képest 
2014-ben majdnem 10 millióval kevesebb ér-
téket terveztünk, 66 millióval, mint 2013-ban 
74 millió 800-zal. Mindez azért van, mert az 
országos kiállítást kivettük a költségvetésből 
és az olimpiának egy teljesen külön költség-

Bevételek 2013. tény 
értéke eFt

2014. terv 
értéke eFt

1. Tagsági díj előző évben befizetett tárgyévi:
Teljes: 2 901 11 604 2 805 11 220
Kedvezményes: 1 502 3 004 1 258 2 516
Rkt. Kedvezményes 106 212 108 216
Pártoló: 4 8 0 0
Mentes: 508 0 565 0
Összesen 5 021 14 828 4 736 13 952
Év közben: 81 324
Versenyengedély váltás: 3 843 10 568 10 000

2. Lábgyűrű rendelés következő évre:
Szabványos: 18 283 17 000
Pótgyűrű 5 873 6 000

3. Gumi versenygyűrű értékesítés: 2 264 2 300
4. Nyomtatvány értékesítés: 1 917 2 000
5. 1% adófelajánlásból: 520 500
6. Pályázaton nyert támogatás: 100

7. Kiállítások bevétele:
a, Bajnokok Kiállítás 706 800
b, Országos kiállítás 9 177
c, Világbajnokság
8. Egyéb bevételek (jogcím szerint)

FCI, Országos versenyek 3 692 4 000
9. Szaklap posta ktg. 4 234 5 000

Szaklap hirdetés 500 600
10. bemérés 153 200
11. óvási díj 20
12. verseny hj. + kiállítási hj. 1 656 4 000

Bevétel összesen: 74 815 66 352

Olimpiai hozzájárulás 9 894 4 736
Szponzori hozzájárulás 25000 EUR
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vetést szeretnénk csinálni. Együtt rendezve 
az országos kiállítással 2015-ben.

Elmondom, hogy miért. A Költségvetésbe 
bejött két olimpiai hozzájárulás és tervezünk 
egy harmadikat a Szövetség tagjaitól, egy 
szponzori hozzájárulás már itt van, azt be 
tudom jelenteni. De azt azért hozzáteszem, 
hogy a mostani, szerződések szerinti kalku-
lált olimpiai költségvetés az több mint 62 
millió. Elsorolom, miből adódik. A terem, az 
16,5 millió. Erre szerződésem van. 

A standok, amiket el kell adni – EL KELL 
ADNI – szó szerint veszem, a 8000 m2-es te-
remben, szerintem 2-3000 m2 standnyi terü-
lettel kalkulálunk, 15 millió. 

Két napi esti program, ez azt jelenti, hogy 

csütörtök és péntek estére a rendező ország-
nak az FCI vendégeknek meg díjazottaknak 
ilyenkor világbajnoki meg nemzetközi dí-
jakat, elismeréseket szoktak átadni, 6 mil-
lió forint. A gálavacsorára kérem, magára 
a helyre, a vacsorára, a szállításra és egyéb 
költségekre 8,5 milliót terveztünk. Az Európa 
Hajón akarjuk csinálni a gálavacsorát. Leg-
alább 600 ember elfér a hajón, két szinten. 
Hozzáteszem, hogy itt még nem írtam alá a 
szerződést, de ezt szeretnénk betervezni. 

A szállás, kérem, 40 ország delegációjára 
számolunk. Azért mondom mindezt, mert 
37 ország volt Poznanban. Ki merem jelen-
teni, Budapestre többen fognak eljönni. Két 
darab kétágyas szobát kell három éjszakára 

biztosítani. A három éjszaka csütörtök, pén-
tek, szombat. Itt már nem akartam belemen-
ni a tervezőkkel azokba a részletekbe, hogy 
az FCI vezetését, csütörtökön kezdődik az 
olimpia, ugye, hivatalosan. de hétfőtől az 
FCI-nek legalább 10 szobával rendelkezésére 
kell állnom, mert itt különböző előkészületek 
vannak, és azt intézni kell. A bírálók: 15 fő 
részére különítünk el szobát, akik az olimpi-
án fognak bírálni, a szakmai munkát adják. 
Szintén három éjszakai kétágyas szobába kell 
elhelyeznem őket. Az FCI-nek 25, a szpon-
zoroknak 40 és egyéb szobára 15 db szobát 
kellett félretennem. Ez 11 millió forinttal 
becsültem meg ezt a költséget. A szponzorok 
kivételével, ami 40 szobát jelent, az összes 
szobát a szövetségnek, a rendező országnak 
kell állni.

Ajándékokra 2 millió forintban gondolko-
dunk. Jelvényeket, olimpiai érmeket és dí-
jazásokra tettünk másfél milliót és reklámra 
szintén egy kétmilliós költséget. 62 millió 
lett az összköltség tervezete. És ezt úgy mon-
dom, hogy semmiképpen nem szeretném a 
2014-es költségvetési tervbe beleírni, hanem 
egy teljesen különálló olimpiai költségvetést 
szeretnék csinálni. Ez a kiadási oldal volt. 

Emellett tervezzük a standoknak az eladási 
költségét, tervezzük remélhetőleg mondjuk, 
200-300 vendég vacsora befizetések és be-
jönnek olyan ajándékoknak az eladása, ami 
pl. 1975-ben is megvolt. Illetve bejönnek a 
szponzori pénzek, és bejön a belépőjegyek-
nek az árusításából befolyt összeg. Azért, ha 
nagyon-nagyon optimista vagyok, akkor azt 
mondom, hogy 5000 ember megfordul majd 
az olimpián. Nem az 5000 magyar galam-
bász, hanem 5000 ember. Na most, hogyha 
az 5000 ember megfordul és annak kiszámol-
juk, vagy valami jól kalkulált, elfogadható 
belépődíjat fogunk számolni napi díjba vagy 
bérletbe, akkor azt mondom, hogy abból 
is befolyik egy jelentős tétel, de abból nem 
lehet megrendezni az olimpiát. Minden ener-
giámat a szponzorok szervezésére fordítom 
2014. évben.

A szövetség álló eszközértéke 17 millió 
482 ezer, valamikor még olyan álmom is 
volt, hogy az olimpiából marad annyi pénz, 
hogy tovább tudjuk bővíteni a székházat. Ha 
marad, ha nem marad, nem biztos, hogy kell 
székházat bővítenünk. Inkább versenyt kell 
rendezni. A készletértékünk 4 millió 400 ezer 
forint, ami most pénzre váltható a szövetsé-
gen belül. És én úgy gondolom, hogy nem 
flancolunk, nem hivalkodunk, dolgozunk 
csak szépen, és próbálunk egyrészt a posta-
galambászoknak, másrészt pedig a nemzet-
közi világnak, az olimpia rendezésével majd 
megfelelni. Ennyit szerettem volna mondani.

És ezek után megkérem a Rózsa Ernőt az 
Ellenőrző Bizottsági és Gyulai Józsefet a Fe-
gyelmi Bizottsági beszámolóra.

Rózsa Ernő, Ellenőrző Bizottság:
Múltkor az Etikai Bizottság figyelmezte-

tett, hogy ne beszéljek sokat, ezért megpró-
bálom rövidebbre fogni. 

A bizottság jelentése szerint 2013. év fo-
lyamán 5 alkalommal tartott a szövetség 
székházában 2013-ban a 2013-as évvel ösz-
szefüggően ellenőrzést. Tevékenysége során 
figyelemmel kellett kísérni a sportélet olyan 

Kiadások 2013. tény 
értéke eFt

2014. terv 
értéke eFt

1. Személyi jellegű:
a, Alkalmazottak (2+2 fő):

munkabére: 7 429 7 429
munkabér közterhei: 2 091 2 091
Költségtérítése összesen: 2 264 2 264
Összesen: 11 784 11 784

b, Tisztségviselők (elnökség+szakbizottságok)
Tiszteletdíja: 0 0
Költségtérítése összesen: 1 785 1 500
Összesen: 1 785 1 500
összesen (a+b): 13 569 13 284

2. Székház fenntartása:
Közüzemi díjak (ELMŰ, Gáz, Tel, ADSL, ISDN...: 3 390 3 547
biztosítások, karbantartás, javítás: 1 327 1 353
összesen: 4 717 4 900

3. Működési költségek:
szállítás, posta: 1 498 1 600
Számítógép, másológép vásárlás: 0 0
Nyomtatv., irodasz., jogsztár, programok, weblap: 2 075 2 000
Bank ktg., illeték, kamat 1 141 1 500
összesen: 4 714 5 100

4. Lábgyűrű rendelés költségei:
szabványos: 10 000 10 500

5. Gumi versenygyűrű gyártatás: 2 500 2 000
6. Rendezvények:

Országos kiállítás 10 022
Országos kiállítás 630 700
Világbajnokság

7. Nemzeti versenyek:
Díjak, pénzdíjak, szállítási költségek: 6 800 6 000

8. Megbízási díjak:
Könyvelői iroda, jogtanács, egyéb megbízás 3 721 4 000

9. Szaklap Kft.
Szaklap, kiadványok, postázás 12 624 13 255

10. Értékcsökkenés: 755 1 000
11. Le nem vonható ÁFA 4 201 4 000

Kiadás összesen: 74 255 66 339



10 Különszám, 2014. április

eseményeit is, amelyeknek megítélése szé-
lesebb körben is viták tárgyát képezte, és 
amelynek kihatásai mélyrehatóak lehettek. 
Megállapította a bizottság, a sportszövetség 
határozatképes éves közgyűlési anyagát, az 
ott elfogadott határozatot szaklapon keresz-
tül teljes egészében ismertette. Az éves mun-
katervben meghatározott elnökségi ülések 
megtartásra, a kijelölt témák megvitatásra 
kerültek. És az esetenként szükséges dönté-
sek nyílt szavazással kerültek elfogadásra. 

Az elnökségi gyűléseknek többször kellett 
időközben felmerülő aktuális kérdésekben 
állást foglalni, esetenként döntést is hozni. 
Az ülésekről, meghatározott döntésekről a 
tagság a szaklapon keresztül tájékoztatást 
kapott. A szokásos kibővített elnökségi tag-
szövetségi vezetői értekezlet megtartásra, a 
témák megvitatásra kerültek. 

De ismételten súlyos hiba, hogy több tag-
szövetség ezen a meghatározó jelentőségű 
fórumon nem képviseltette magát. Pedig itt 
lehetne először a saját elképzeléseket szem-
besíteni a szövetség által kialakított elképze-
lésekkel és keresni a közös utat. Az elnökségi 
üléseken az Ellenőrző Bizottság az esetek 
többségében képviseltette magát. 

Még itt meg kell jegyezni, az év folya-
mán kiemelkedő súllyal merültek fel és ke-
rültek a sportszövetség vezetése elé olyan 
események, amelyek egyértelműen felvetet-
ték, hogy versenyszabályzatunk, esetenként 
sportszövetségi alapszabályunk előírásainak 
be nem tartása milyen következményekkel 
járjon. Látni kellene, hogy a következmé-
nyekkel, a szabályozások megkerülésének 
elhatározásakor kellene számolni, mert utó-
lag a kiderült következmények alól nem lehet 
mentesítést remélni, mentesítést kérni. Még 
akkor se, hogy nagyon nehezen elképzelhető-
en a rosszul meghozott vezetői döntések kö-
vetkezményei, az abban nem vétkes egyszerű 
tagok jóhiszemű eredményeit is kérdésessé 
vagy semmissé teszik. 

Szabályzatainkat közösen döntöttük el, el-
fogadtunk és ki is hirdettük. Az ilyen szabályo-
zással, véleményem és a bizottság véleménye 
szerint két dolgot lehet tenni. Egy: betartani 
és betartatni. Kettő: ha utólag célszerűtlennek 
látszik, a megfelelő fórumrendszeren keresz-
tül visszavonását, módosítását kezdeményez-
ni, vagy különleges esetekben alkalmazás alól 
előzetesen kell felmentést kérni. 

Ha egy kihirdetett szabályt, vagy annak 
előírásait a be nem tartónak elnézzük a sza-
bályszegést, holnap mások más előírást nem 
fognak betartani. És az előző engedékeny-
ségre hivatkozva, az utóbbira már nem lesz 
erkölcsi alap elutasítani. 

A sportszövetség gazdálkodási ellenőrzése 
során megállapításra került, hogy a tagsági 
díj befizetések, a versenyengedély vásárlások 
nevezési díjai, a lábgyűrű rendelések össze-
gei a kialakult költség-, illetve könyvelési 
rendszer keretei között szabályosan elszámo-
lásra kerültek. Ellentételezésükként rendezett 
a szövetségi tagnyilvántartása, a szaklapon 
már ismert előállítási színvonalon minden 
hónapban megjelent. A kiírt versenyek meg-
tartásra kerültek, a lábgyűrű legyártatása és 
a tagszövetségek részére történő kiosztása 
megtörtént. És a díjazások pénzügyi fedezete 
is rendelkezésre állt. 

A kialakult gyakorlat szerinti két központi 
kiállítást megrendezte a szövetség, és nem-

zetközi kapcsolataink a megszokott, sőt a 
szervezés alatt álló budapesti olimpia előké-
szítő munkái miatt magasabb fokozaton mű-
ködnek. A tagság hozzájárulásból építő olim-
piai alap első feltöltése megtörtént 9 millió 
894 ezer forinttal.

Jelentős momentum volt a sportszövetség 
életében, hogy választási év közeledtén fel-
jelentették a szövetséget a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál. Utólagosan köszönetet is 
mondhatunk a feljelentőnek – itt egyetértek 
elnök úrral – mert így az adóhatóság két revi-
zora február 15 és április 7 között részletesen, 
esetenként az alapbizonylatokat is megtekint-
ve átvizsgálta, hogy a sportszövetség gazdál-
kodási, számviteli, eljárási, adózási rendje 
és gyakorlata megfelel-e az adózás rendjéről 
szóló törvénynek, a közigazgatási és hatósági 
eljárás rendjéről szóló törvénynek, a számvi-
tel rendjéről szóló törvénynek, és a személyi 
jövedelemadóról szóló különböző törvények 
előírásainak. Mi a szaklapban ismertettük a 
megállapításokat, ebből mindenki láthatta, 
és szó szerint is kivonatolva a revizorok által 
készített jegyzőkönyvet és a határozatokat. 

Itt most csak egy mondatot tartok szüksé-
gesnek kiemelni a NAV jegyzőkönyvéből, 
amely szerint – és most idézem: „A sportszö-
vetség bevételei és kiadásai a vizsgálat alá 
vont ötéves időszakban az alapszabályban 
meghatározott tevékenységek folytatásával 
kapcsolatosak.” 

Tehát nem történt, nem használták a szö-
vetség könyvelését pénzmosásra vagy más-
nak valamilyen bujtatott tevékenységének a 
szövetség keretei között történő leplezésére. 
Megállapításra kerül, hogy az adózók 1%-os 
felajánlásából a Sportszövetség számláján 
520.000,- Ft támogatás jelentkezett. Az el-
nöki beszámolókban elhangzottak és a ki-
adott tájékoztatóban foglaltak szerint, amely 
adatok a Sportszövetség könyvelését végzi, 
akkreditált könyvelőiroda előzetes zárást je-
lentő főkönyvi kivonatában foglalt adatokon 
alapulnak. 

A Sportszövetség éves bevétele 
74.815.000,- Ft, ráfordításai 74.255.000,- Ft, 
így pénzügyi eredménye 570.000,- Ft. A fen-
tiek alapján került összeállításra a Sportszö-
vetség éves közhasznú jelentése, amelyben 
rögzítteti a Sportszövetség tisztségviselői 
munkájukért díjazásban nem részesültek. A 
Sportszövetségnek az év folyamán 2 fő fő-
foglalkozású és 2 fő esetileg foglalkoztatott 
munkatársa volt, akikkel kapcsolatban a kö-
telezettségek maradéktalanul teljesítésre ke-
rültek. 

Mindezek alapján a bizottság javasolja a 
Közgyűlésnek, hogy a beszámolóban foglal-
taknak megfelelően fogadja el a 2013. évi tel-
jesítést, a közhasznúsági jelentést, és a 2014-i 
költségvetési terv elfogadásakor legyen tekin-
tettel a 2015 januárjában Budapesten történő 
olimpiai kiállításra. És a bizottság egyetért 
azzal, hogy az olimpiai kiállításnak készüljön 
egy elkülönített költségvetése, amely csak a 
végén kerül majd összevezetésre a szövetség 
költségvetésével.

A ciklus lezárásaként szeretném megkö-
szönni a bizottság tagjainak a négyéves mun-
káját, azt az együttműködést, amivel ezt az 
eredményt el tudtuk érni. Gondolok itt a NAV 
vizsgálatára is. Ha már szó van egy gondo-
lat vetődött föl, itt az elnöki beszámolón is 
elhangzott, hogy eredményeink az olimpiá-

kon nem olyanok, mert hát, a lengyelek meg 
másoknak a versenyzése, egyéb szisztémái 
másak. Nem lenne-e célszerű a szaklapot 
felhasználni arra, hogy szaklaponként egy-
egy ország, olyan országnak, amelyiknek a 
versenyzési gyakorlatát, versenyszervezési 
gyakorlata, pl. a lengyelt jobbnak tartjuk, 
ismertetnénk mások, hogy csinálják. Hátha 
akkor mi is elgondolkozunk rajta, és találunk 
benne olyan momentumot, amelyikkel át tud-
nánk építeni. Ezzel a javaslattal én zárnám, és 
köszönöm türelmüket.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen! Gyulai Józsefet kér-

ném föl.
Gyulai József, Fegyelmi Bizottság:
Talán emlékeznek rá a sporttársak, hogy 

mindig a legrövidebb beszámolóra igyekez-
tem törekedni. Hát, most nem fog sikerülni, 
a ciklus végére tettek róla a sporttársak, hogy 
egy kicsit hosszabb legyek. Milyen fegyelmi 
ügyekkel foglalkozott a Fegyelmi Bizottság 
2013-ban? 

Az Észak II. Tagszövetség három évre 
felfüggesztette az Z-05 Ózd Egyesület önál-
ló versenyek rendezésére vonatkozó jogát. 
Mivel egyik gyűjtésükön az induló létszá-
mot megemelték, a versenyjegyzőkönyvben 
olyan galambok szerepeltek – 2 darab – ame-
lyek nem lettek gyűrűzve illetve bekosarazva. 
Az Egyesület az elkövetett szabálytalanságot 
elismerte, de a kiszabott szankciót indokolat-
lanul súlyosnak tartotta, ezért panasszal élt és 
az eltiltás mérséklését kérte. Tekintettel arra, 
hogy Ózdon a szabálytalan versenyzésnek 
évtizedekre visszanyúló hagyományai van-
nak, és az első fokon eljáró Észak II. Fegyel-
mi Bizottság hibátlanul járt el, a határozatot 
helyben hagytuk, maradt a 3 év eltiltás.

Következő ügy a Dél-Tisza Tagszövetség 
versenyén tapasztalt szabálytalan startok 
miatt, Bárdos István elnök úr által elrendelt 
fegyelmi vizsgálat volt, melynek fegyelmi 
tárgyalását 2013. október 25-én tartottuk. A 
rendelkezésre álló iratok – országos és tag-
szövetségi szabályzatok, a 2013. év minden 
versenyének részletes statisztikai elemzése, 
közgyűlési és versenyjegyzőkönyvek – tanul-
mányozása, a szabálytalan startokról készí-
tett videofelvételek megtekintése és a tanúk 
meghallgatása után arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a 2013. évi versenyeik során 
számos esetben megsértették az országos ver-
senyszabályzatot, amelyekért a tagszövetség 
vezetői felelősséggel tartoznak. 

Az országos versenyszabályzat határozot-
tan előírja, hogy minden versenyre kötele-
ző kísérőt küldeni. Ennek ellenére Czékus 
János, Kovács Mihály és Sós Bálint a rö-
vidtávú versenyekre kísérő nélkül küldte a 
galambszállítmányt. Így fordulhatott elő, 
hogy Szosznyák Mihály gépkocsivezető – az 
internetre is felkerült bűvészmutatványaival 
– olyan feleresztéseket produkált, amilyenek-
re a Szövetség fennállásának 130 éve alatt 
példa nem volt. Rövid leszek, Bizottságunk a 
tagszövetség 2013. évi rövidtávú eredménye-
it törölte, a közép- és hosszú távú utak ered-
ményeit visszaadta a tagszövetségnek. 

Czékus János és Kovács Mihály a verseny-
zéstől és a rendezvényeken való részvételtől 
egy év időtartamra szóló eltiltást kapott, Sós 
Bálint megrovásban részesült. Hozzáteszem, 
hogy szerintem ezek enyhe büntetések, én a 
szabálytalankodóknak, úgy gondolom, hogy 
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nincs köztünk helye, de legalább öt évre el-
tiltottam volna. A Fegyelmi Bizottság tag-
jai és a szövetség jogtanácsosa azonban azt 
mondták, hogy ezek sztárok voltak az elmúlt 
években a magyar postagalamb sportban – 
kiemelt emberek, nemzet galambásza – és a 
bírósági joggyakorlatban – én nem vagyok 
jogász – az a gyakorlat, hogy akivel eddig 
semmi probléma nem volt, most egyszer 
van probléma, akkor a legenyhébb, vagy egy 
enyhébb büntetést adjunk. Tehát amit én gon-
doltam volna, az túl szigorú lett volna. Ezért 
van ez az egy évre szóló eltiltás; így döntött a 
Fegyelmi Bizottság, amelyiknek én csak egy 
tagja vagyok. 

Az érintettek a fegyelmi tárgyaláson ügy-
védi irodákkal jelentek meg és elfogultságot 
jelentettek be Gyulai József ellen, mivel a 
Fegyelmi Bizottság tagjai részére készített 
úgynevezett munkaanyagot a szövetségre 
nehezedő hazai és nemzetközi nyomás miatt 
Bárdos István elnök úr feltette az internetre, 
és az anyag egyrészt befolyásolhatta szerin-
tük a bizottság tagjait a véleményük kiala-
kításában. Másrészt a bizottság elnökének 
határozott véleményét tükrözte már az eljárás 
megkezdésekor. 

A tárgyaláson tehát le kellett mondanom az 
elnökségről ahhoz, hogy egyáltalán tárgyal-
hassunk. Végül is Szosznyák Tibor gépko-
csivezető mindent magára vállalt, a tagszö-
vetség vezetői pedig úgy gondolták, ők nem 
vétettek a szabályok ellen, tehát nem felelnek 
semmiért. Ennek ellenére meghoztuk a – sze-
rintem enyhe – határozatokat, amelyek azóta 
sem emelkedtek jogerőre, mert 

a) Czékus János ügyvédi irodája a márciu-
si küldött közgyűléshez nyújtott be fellebbe-
zést, ahol most vagyunk. Továbbá a fővárosi 
főügyészség felé kérelemmel fordult törvé-
nyességi ellenőrzési eljárás lefolytatása iránt, 
mivel szerintük fegyelmi eljárásunk lényeges 
eljárási szabályokat sértett. 

Álláspontjuk szerint: sportszövetségünk 
valamennyi szabályzata ellentétes a jogsza-
bályokkal, az Országos Fegyelmi Bizottság-
nak pedig nem volt hatásköre eljárni elsőfokú 
fegyelmi jogkörben valamely tagszövetség 
választott tisztségviselője ellen. Ha megen-
gedik, nem részletezem a hatoldalas jogi csű-
rés-csavarást, amelyeken eljárási szabálysér-
téseinket taglalják. Miközben arról egy szó 
sem esik, hogy a galambokat hogy engedték 
fel, illetve arról sem, hogy a szabályok elle-
nére miért nem küldött Czékus János kísérőt. 

Álláspontjuk szerint nincs megfelelően 
szabályozva, hogy miként kell a galambo-
kat azonos időpontban felengedni. 130 évig 
tudtuk, hogy kell a galambokat kiengedni, 
most úgy látszik, már nem tudjuk, hogy hogy 
kell kiengedni. Véleményük szerint egyetlen 
adott időpillanatban két galambot sem lehet 
egyszerre felengedni, mert az egyik hama-
rabb engedi ki a szárnyát. Hát, akkor nem 
tudunk startokat tartani. 

Ráadásul a rejtett kamerás felvételek teljes 
mértékben szabálytalanok, mivel nem tájé-
koztatták a felvétel készítésről a felvételeken 
szereplő gépkocsivezetőt. Oda kellett volna 
menni: „Öreg, most téged filmezni fogunk, 
mosolyogj!”. Tehát szabálytalan volt a fel-
vétel. 

A b) pont: Kovács Mihály az Országos Fe-
gyelmi Bizottsághoz és az elnökséghez azzal 
a kérelemmel fordult, hogy a kiszabott egy-

éves eltiltását enyhítsük. Beadványának kö-
vetkező részében fellebbezésről beszél. Egy 
uniós tanácsadó jogász ismerősöm szerint 
a beadványt tartalma alapján kell elbírálni, 
tehát fellebbezésnek kell tekintenünk az ő 
beadványát is. Azaz a márciusi küldött köz-
gyűlés elé kellett volna terjeszteni, de Bárdos 
sporttárs tud talán valami tájékoztatást adni, 
hogy valamilyen rendőrségi eljárás is van 
Dél-Tisza ügyben. Tehát az egész eljárás fel 
van függesztve pillanatnyilag.

Harmadik fegyelmi ügyünk a 9-es Tagszö-
vetség, Cegléd és környéke ügye volt. Ez volt 
fennállásunk legbonyolultabb fegyelmi ügye. 
Egy elnökségi ülésen vetődött fel először, 
hogy Erdélyi Gyula versenyeredményei, 
amelyek megjelentek a kínai évkönyvben 
és az olimpiai katalógusban, nem egyeznek 
meg a Postagalambsport évkönyvben közölt 
magyar, tehát hivatalos adatokkal. Később, a 
2013-as versenyszezon során olyan kiugró, 
irreálisnak tűnő eredményeket produkáltak 
Erdélyi Gyula galambjai, amelyek miatt az 
elnökség felkérésére Bárdos István elnök úr 
ellenőrzéseket és vizsgálatot rendelt el. 

Amikor bekértünk minden dokumentumot, 
a postás egy 33 kiló 80 dekás csomagot tett 
le a kapumhoz – hetekig tartott feldolgoz-
ni. A dokumentáció alapján készítettem egy 
munkaanyagot a Fegyelmi Bizottság tagjai 
részére, amit aztán az elnök úr feltett, sajnos 
az internetre. Ismét nem mennék bele a rész-
letekbe. Ezt a fegyelmi tárgyalást is 2013. 
október 25-én tartottuk, ahol Erdélyi Gyula 
is ügyvédi irodával jelent meg. 

A munkaanyag miatt elfogultságot jelen-
tettek be, a kínai könyvben közölt adatok 
időközben elévültek, a Fegyelmi Bizottság 
döntési jogosultságát vitatták. Az A-25 Egye-
sület elnöke szerint a versenyzéssel kapcso-
latban mindig minden szabályt betartottak. 
Az olimpiai katalógusban szereplő hibás ada-
tokért Farkas Katalin felelős. Erdélyi Gyula 
nem tudott róla és még azon a napon feljelen-
tették Gyulai Józsefet, az Országos Fegyelmi 
Bizottság elnökét az internetre feltett munka-
anyag miatt, nagy nyilvánosság előtt elköve-
tett rágalmazás vétsége címén. 

A Ceglédi Járásbíróság 2013. december 
16-án 9 órára tűzte ki a tárgyalást, amelyen 
én nem jelentem meg, mert a) a vétséget nem 
Cegléden, hanem Budapesten követték el, te-
hát ott kell tárgyalni, b) a vétséget nem Gyu-
lai József követte el, hanem valaki a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségben. Fegyelmi 
határozatunkban egyébként Erdélyi Gyula is 
egy év eltiltást kapott, és a 2013. évi eredmé-
nyeit töröltük. De természetesen ezt is meg-
fellebbezte, amit aztán később a Szövetség 
iránti tisztelete és a békesség igényére hivat-
kozva visszavont. Tehát Erdélyi-ügy pillanat-
nyilag és ezután remélem, nem lesz.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Az 
nem tudom, hogy a Fegyelmi Bizottságának 
a jövőben milyen dolgai lesznek, minden-
esetre én az Fegyelmi Bizottság tagjainak az 
elmúlt években végzett és különösen a 2013-
ban végzett munkáját itt és most szeretném 
megköszönni. Kérem, fogadják el összefog-
lalómat.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. A Gyulai József Fe-

gyelmi Bizottsági beszámolóját kiegészítően 
tájékoztatom a Közgyűlést, hogy 2013. no-
vember 19-én a Szosznyák Tibor gépkocsi-
vezetőtől kaptam egy levelet, amelyben több 
dolgot leír – nem olvasnám föl, már különben 
is fönn van az interneten, nem mi tettük föl, 
de már mindenki tud róla mindent – annak a 
tartalma az, hogy őt megfenyegették és meg-
zsarolták, ami alapján neki el kellett járni, 
mármint külön kellett engedni a galambo-
kat. És végül az, hogy ő semmihez nem já-
rul hozzá, hogy ez a levél, ez közreadassék 
meg megjelenhessen a szaklapban vagy az 
interneten. Kérem, két hét múlva már vissza-
hallottam szó szerint a levelet. Állítólag csak 
nekem küldte. 

Amikor visszahallottam, akkor elmentem 
a Szosznyák úrhoz Hódmezővásárhelyre és 
megkérdeztem tőle, hogy ugyan mondja meg, 
miért írta a levelet. Egy. Kettő: ha meg tudja 
magyarázni, vagy nem tudja megmagyaráz-
ni, akkor mondja el, hogy kinek a sugallatára, 
vagy kinek a segítségével írta ezt a levelet. 
Egy dolog a lényeg: megfenyegették, kény-
szer alatt volt, a családját is megfenyegették, 
és ezek után konzultálva ügyvédekkel meg 
hozzáértő szakemberekkel, a szövetség ré-
széről hivatalból kellett feljelentéssel élnem 
az érintet terület rendőrkapitánysága felé, 
mert ha Szosznyák Tibort véletlen baleset éri, 
és ezen levél alapján én nem tájékoztatom a 
rendőrséget, hogy a Szosznyák Tibor milyen 
fenyegetettség közepette végezte a dolgát, 
akkor bűnrészes lehetek ebben a véletlen bal-
esetben is. 

Mert, hogyha elüti az autóbusz az utcán 
haladva, akkor is lehet véletlen, meg lehet 
szándékos baleset is. Tehát hivatalból kellett 
feljelentést tenni. Ezen hivatali feljelentést a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságra 
tettem. Az ügy folyamatban van, a Szosznyák 
Tibort jövő héten kedden ki fogják hallgatni. 
Ez az üggyel foglalkozó rendőrtől való infor-
mációm remélem, nem titkos és nem követek 
el semmi törvénytelenséget! Egy a lényege, 
folyamatban lévő ügy, az eljárásokat fel kel-
lett függeszteni. Ezt meg a törvény írja elő, 
tehát ezért van felfüggesztve a két büntetés. 
A másik oldalon pedig folyamatban van a 
Szosznyák-féle eljárás. Ennyivel egészíte-
ném ki Gyulai József beszámolóját.

És ezek után pedig hozzászólások követ-
keznek a 2-es, 3-as, 4-es napirendi pontok-
hoz. Annyit kérek, elől két működő mikrofon 
van, bal oldalt, jobb oldalt. Azt kérem, hogy 
aki kijön, legyen szíves megmondani a nevét 
és legalább a tagszövetséget, hogy a jegyző-
könyv számára, meg a hitelesség kedvéért 
fönnmaradjon. Az első hozzászólást kérem. 
Ja, bocsánat, Silay Ferenc szeretne mint Eti-
kai Bizottság kíván szólni. 

Silay Ferenc, Etikai Bizottság:
Tisztelt Közgyűlés! Nőnap alkalmából sze-

retettel és tisztelettel köszöntöm a jelen lévő 
hölgyeket. És engedjék meg, hogy külön kö-
szöntsem a szövetség női dolgozóit. Szintén 
köszönteni szeretném névnapjuk alkalmából 
tegnap a Tamásokat és ma a Zoltán nevű 
sporttársaimat. Ígérem, hogy rövid leszek. 

A tavalyi évi országos közgyűlésen egy 
kicsit részletesebben beszéltem az etikai dol-
gokról, és különösen a Japport Zoltán és a 
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28-as Tagszövetség dolgáról. Az ügyet azért 
nem folytattuk, mert Japport Zoltán sikkasz-
tással vádolt három sportvezetőt, és az Etikai 
Bizottság úgy döntött, hogy a sikkasztás az 
nem az Etikai Bizottságnak a dolga. 

Japport Zoltán az ügyészséghez folyamo-
dott, és az ügyészség a sikkasztást nem vette 
figyelembe, de a sportszerűtlenség maga-
tartását figyelembe vette és így kötelezte az 
Etikai Bizottságot, hogy az etikai vizsgálatot 
folytassa le. 

Az Etikai Bizottság 2012. október 19-én 
kelt Japport Zoltán beadványával kapcsolat-
ban a keletkezett írásos dokumentumok a bi-
zottság ülésén elhangzottak alapján, valamint 
az országos versenyszabályzat és az etikai kó-
dex előírásainak figyelembe vételével sport-
szerűtlen magatartás miatt figyelmeztetésben 
részesíti a 28-as Tagszövetség ügyben érintett 
vezetőit. Felhívja figyelmüket, hogy a jövő-
ben, fenti szabályzatoknak megfelelően, azok 
szellemében végezzék tevékenységüket. 

Az Etikai Bizottság felhívja Japport Zol-
tán figyelmét, hogy a jövőben kellő megala-
pozottsággal fogalmazza meg véleményét 
sporttársaival szemben. A határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs, de ellene a kéz-
besítéstől számított 30 napon belül vizsgála-
tot lehet kérni az etikai kódex 7.7.5. pontja 
alapján, amelyet a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség országos irodájánál kell elő-
terjeszteni. Közben az ügy elévült. 

Én az indoklásba most nem akarok bele-
menni, mert így is elég hosszadalmas lesz 
a mai közgyűlés, de itt meg szeretném ra-
gadni, tisztelt Közgyűlés, azt a lehetőséget, 
hogy megköszönjem Nyitrai Ferenc úrnak, 
a nemzet galambászának azt az önzetlen 
szponzori segítségét, amit az elmúlt 8 évben 
a mórahalmi teszttelep részére nyújtott. 

El szeretném mondani, hogy sem Mórahal-
mon, se Domaszéken többet teszttelepi ver-
seny nem lesz. Én az elmúlt 8 napban három-
szor voltam Budapesten, ezek közül egyszer 
az Etikai Bizottsággal, egyszer pedig a rend-
őrségen. Köszönöm szépen a figyelmüket.

Bárdos István, elnök:
Akkor most érnénk a napirendi pont azon 

részéhez, hogy hozzászólások következnek. 
Tóth Lajos 27-es Tagszövetség.

Tóth Lajos, 27-es Tagszövetség:
Tisztelt Közgyűlés! Az igazság az, hogy én 

úgy készültem, hogy csak pozitív dolgokat 
fogok mondani, hiszen az előbb elhangzott 
2-3 napirendben hallottunk éppen elég olyan 
negatív dolgot, amit a tagszövetségünket, il-
letve bocsánat, a szövetségünket negatívan 
értékelte. Az olimpiához annyit szeretnék 
szólni, hogy nagyon jó volt azt hallani, hogy 
összefogásra van szükség. 

Viszont én annyit tennék hozzá – és nagyon 
okosnak tartom azt, hogy külön számoljuk el 
az olimpiát és végén vezetjük össze – viszont 
az a javaslatom, hogy mindenképpen egy 
profi könyvelő, vagy könyvelést végezzünk 
ebből a szempontból, hiszen ezt a nagy dol-
got úgy kell végrehajtanunk, hogy ne marad-
jon felület számunkra semmiféle kifogásolás 
vagy semmiféle feljelentés alapján. Én azt 
javaslom a közgyűlésnek, hogy az elnök úr 
által elmondottakat és az Ellenőrző Bizottság 
által elmondott javaslat szerint fogadjuk a 
szövetségünk zárszámadását.

Végül annyit szeretnék mondani – és nem 
akarok sokat beszélni, mert aki sokat beszél, 

arról sok minden feltételezhető – hogy tag-
szövetségünk két éve már minden belföldi 
versenyen a feleresztési helyen megbeszéli az 
ott lakó vagy a közelben lakó egyesületekkel 
vagy éppen tagszövetségekkel a feleresztést, 
és mindenképpen ellenőrzést kívántunk tő-
lük. Ezek alapján szeretném elmondani, hogy 
Maszlag Attila, dr. Jilly Bertalan, Hajnóczki 
Ákos, Magyari Zsolt, Viglidán Péter, Csapó 
Zoltán és nem utolsó sorban Vincze Zoltán a 
két év folyamán többszöri alkalommal segí-
tett a feleresztésben, és megnyugtató módon 
rendeztük a startot. Annál is inkább, mert volt 
olyan esetünk, amikor vissza kellett jönni a 
galambokkal, és Jilly Bertalan a leveses ka-
nalat dobta el vasárnap délben annak érdeké-
ben, hogy föl tudja engedni normális körül-
mények között a galambokat. 

Én azt javaslom mindenkinek, hogy ha 
teheti, akkor mindenképpen a feleresztési 
helyen – annak érdekében, hogy a galambok 
jól startoljanak – helyi egyesületektől kér-
jen segítséget. És nem utolsó sorban a helyi 
ismeretük azoknak az embereknek sokkal 
nagyobb, mint bárki másnak, mert időköz-
ben előfordulhatnak beépítések, vagy éppen 
megnőnek a fák, és éppen azért a starthelyet a 
helyi emberek tudják legjobban megállapíta-
ni. Természetesen a versenyszabályzat betar-
tásával, azon a körzeten belül, amit a szabály-
zat előír. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. Következő: Mihalik 

Csaba.
Mihalik Csaba, Pannon Maraton Klub:
Mihalik Csaba vagyok, Pannon Maraton 

Klub – jelenleg még – elnöke. Elnök úr fel-
tette azt a kérdést az elején, hogy kell-e a 
nemzeti bajnokság. Én úgy gondolom, hogy 
a nemzeti bajnokságra rövid, közép, hosszú 
távon szükség van. 

A nemzeti versenyek kérdése: legnagyobb 
problémánk az, hogy egy morális válság 
alakult ki a postagalamb közösségben. És a 
hozzáállásunk, az attitűdünk teljes mérték-
ben elment olyan irányban, hogy a galam-
bok, a versenyzés maga a dúcban dőljön el. 
Meg szeretném világítani, hogy mit jelent ez. 
Ugyanis azt mindenki tudja, aki itt postaga-
lambász közöttünk, hogy a galambok 2-300-
400 kilométerig a felkészítésük maximálisan 
eldönti, hogy hogyan ér, és milyen időinter-
vallumban ér haza. Mert egy-egy százfős kö-
zösségben van 10-12 olyan postagalambász, 
aki profi szintű galambász, a másik 90% meg 
hobbiszintű. Ezért a jelen pillanatban az a 10 
profi szintű galambász mindent elvár annak 
érdekében, hogy ő ott legyen, ahol lenni sze-
retne. Természetesen ez cserélődik. 

A nemzeti hosszú távú versenyről meg 
azért szólok hozzá, mert hát, elnök úr el-
mondta, hogy 800 km fölött van, nekünk 
Orosházán 900 fölött van Magdeburg, de 
mégis azt mondom, hogy milyen nemzet az, 
aki nem teremti meg annak az esélyét és le-
hetőségét, és milyen magyar postagalambász 
az, aki egyetlen egy versenyre nem küld ga-
lambot? Ezt én egyszerűen nem is értem. 

Tehát a hosszú, maratoni távú utakhoz 
meg kellene változtatni az attitűdünket. A 
gondolkodásmód olyan szinten tolódott el a 
rövid-, középtáv irányába, hogy én úgy gon-
dolom, hogy ez a magyar postagalambászat, 
a kiválogatás, a postagalambnak az eredendő 
szándékát fogja veszélybe sodorni, mert a vé-

gén el fogunk odáig jutni, hogy 100 km lesz 
az, vagy még az se, ahonnan a galambjaink 
hazatalálnak. És hozzáteszem, hogy a keleti 
végeken az a galambászsűrűség, ami itt Pest 
környékén jellemző, tehát az, hogy például 
az orosházi egyesület keresztirányába több 
mint 25 km átmérőjű a 23 tag, és a 23 tag-
ból 19 hosszú- és maratontávon versenyez 
pontosan azért, mert lényegesen nagyobb a 
kiegyenlítődése.

Amiről még beszélni szeretnék: az a morális 
válság, ami a magyar postagalambászatban, 
de mondhatnám úgy is, hogy a hazai társa-
dalomban jelentkezik, az teljes egészében 
leképeződik, akár kisebb, akár nagyobb kö-
zösségünkben. A vezetőknek nincs elismert-
sége, elfogadottsága, és ha ezt így folytatjuk, 
nem lesz olyan ember, aki egyáltalán valamit 
elvállaljon a közösségért önzetlenül, teljes 
szívvel és odaadással. Sikk ma Magyarorszá-
gon a különböző internetes fórumokon – és 
nevezzem nevén a gyereket – mocskolódni, 
vádaskodni. És eljutunk oda, hogy nem lesz, 
aki mit vállaljon. 

A 15-ös Tagszövetség új honlapján hála 
a Jóistennek elértük, hogy mindenki a saját 
nevében szólhat hozzá a fórumhoz, echte, 
ahogy született. Ezt azért tartom fontosnak, 
mert nyomon követhető kronológiailag, és 
azt mondom, hogy amit leírsz, a stílus maga 
az ember. 

Röviden ennyit szerettem volna hozzászól-
ni. És minden olyan hosszú nemzeti versenyt 
támogatok pozíciómból eredően, illetve hát, 
emberi szándékomból, ami az egységet elő-
segíti. Köszönöm szépen.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. Tessék, következő hoz-

zászólás.
Némedi József:
Tisztelt sporttársak, Némedi József va-

gyok, az Országos Fegyelmi Bizottság tagja. 
Két témával szerettem volna foglalkozni: a 
tagfelvétel és a taglétszám kérdésével, de az 
idő rövidsége végett azt most elhagyom. In-
kább a fontosabbal, az olimpia, a média kap-
csolatával, a sportág népszerűsítésével. 

Rettentő fontos dolog az, hogyha egy olim-
piát rendezünk, ezt a médiákban a lehető leg-
gyakrabban kihasználjuk. Ehhez a televíziót, 
az újságírókat helyzetbe kell hozni. Tessék 
elhinni, hogy erre a mai gyűlésre sem a Blikk, 
sem bármilyen országos más napilap el nem 
jön, azért, hogy 10 órától délután akárhány 
óráig itt végighallgassa a mi megbeszélé-
sünket – ami nagyon fontos, nagyon fontos 
dolgokról döntünk – és majd utána néhány 
sorban erről tudósítson. 

De helyette, ha egy sajtótájékoztatót tar-
tunk, akár ma, akár a következő napokban, 
és néhány gondolat erejével összefogjuk, 
hogy mi történt itt, hogy készülünk az olim-
piára, ehhez milyen csapatot szedtünk össze, 
mik a jövő tervei, erről lehet majd az újság-
ban olvasni, és lehet, hogy a Blikk holnapi 
számában ez fog megjelenni, hogy tegnap a 
Ferencvárosban döntöttek a 2015-ös olim-
pia megrendezéséről. Ilyen és ehhez hason-
ló hangzatos témákat kell választani ahhoz, 
hogy sokat szerepeljünk a médiákban. 

Például ilyen hangzatos téma lehet: „Réti-
sas támadás érte a londoni olimpiai játékok-
ról elsőnek hazaért magyar galambot”. Ehhez 
kimegy az újságíró, el lehet beszélgetni an-
nak a neves tenyésztővel, és el tudja monda-
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ni, hogy jelen pillanatban hogy galambászik, 
hogy tartja a galambot és közben megemlíti, 
hogy hát, igen, vannak gondok, nem merem 
kiengedni ezt az értékes madarat, mert a réti 
sasok bizony, támadják. De a téma már meg-
van, az újságíró ott van, foglalkozott velünk, 
és sokan hallgatták. Tessék elhinni, hogy 
helyzetbe kell hozni magunkat, sosem lehet 
tudni, hogy melyik az a pillanat egy fiatalem-
bernél, amikor eldönti, hogy ő majd postaga-
lambász lesz. 

Hogy mi Cegléden gyakoroljuk azt már 
évek hosszú sora óta, hogy az óvodások ki-
jönnek a dúcunkhoz és az a 20-25 gyerek, ha 
látták annak a mosolyát, a szemüknek a vil-
logását, amikor kezébe vesz pici galambokat, 
a tojást megvizsgálja. És amikor a jelképét, 
a macit meg a labdát fölírja egy galambnak 
a lábára, fölteszik és elviszik két utcasarok-
kal odébb és majd fölengedik, és otthon, a 
dúcban egy pár perc múlva megtalálja a saját 
jelét. Nem lehet tudni, hogy nem-e ez a pil-
lanat lesz, amikor majd 20 év múlva vagy 25 
múlva, mikor lehetősége lesz arra anyagilag, 
egzisztenciálisan, hogy sportot válasszon, 
hobbit válasszon, nem-e éppen ekkor fogja a 
galambokat választani. 

De itt megint még egy-két témát, példa: 
„tojásba tett darázzsal doppingol a sikeres 
magyar postagalambász. Utánajártunk a rej-
télynek.” Ilyen címmel megint egy érdekes 
dolgot lehetne fölvetni. „Kiélezett küzdelem a 
magyar és dél-afrikai postagalambok között. 
Döntés a napokban” ezt majd az olimpia idő-
szakában lehet írni. „Éjszaka hatalmas pánik 
tört ki az olimpián résztvevő galambok kö-
zött: egy hiperaktív egér okozta a riadalmat”. 

Mit akarok ezekkel mondani? Mindent 
meg kell ragadni, hogy a tévébe, az újságok-
nak a címlapjára kerüljünk. Van olyan javas-
latom, hogy az olimpia időszakában, azon a 
héten belvárosban valahol – Váci utca, As-
toria Szálló, Nyugati pályaudvar – valahol 
olyan helyen ahol több tízezer ember megfor-
dul egy olimpiai standot létrehozni. Ebben az 
olimpiai standban rengeteg mindent be lehet 
mutatni, kis galambokat, amit simogathatnak 
majd a gyerekek, akik odajönnek. Néhányat 
ki lehet belőle sorsolni. Ki lehet tenni egy 
emelvényre az olimpiai bajnoknak járó díjat, 
érmet, serleget stb. és ehhez egy megfelelő 
fal mellett például fotózkodni lehet. 

Ha engem annak idején a Hollóházi Porce-
lángyárnál, mikor a forma 1-es autóverseny 
volt Mogyoródon, elő lehetett venni a forma 
1-es futamon a győztesnek a serlegét és föl-
tartotta az ember és lefényképeztek vele 5000 
forintért, akkor biztos nálunk is lenne ennek 
sikere. Nem ötezerért, lehet, hogy 2000-ért 
vagy 1500-ért, és annak a standnak máris 
térülne meg valami a költségéből. Ott lehet-
ne árulni olimpiai ajándéktárgyakat, amit be 
lehetne mutatni, és ez megint tévé és újság-
íróknak nagyon nagyszerű téma, hogy ga-
lambhúsból készült ételeknek a bemutatója. 
Ilyen sincs nagyon. És azt hiszem, hogy ér-
dekes lehet itt néhány falatot kóstolni belőle. 
Én azt hiszem, hogy erre megint az újságírók 
ráharapnának. 

Az interneten legalább egy hétig olimpiai 
híradó, képekkel, címekkel, interjúkkal. Az 
összes, magyarországi állattenyésztéssel fog-

lalkozó középiskolánál levelet kellene írni, 
hogy szervezetten, 10 gyerek mondjuk leg-
alább és egy felnőtt kíséretében meglátogathat-
ják az olimpiát ingyen, díjmentesen. Bejelen-
tett csoportok mellett. Mozgósítani lehetne az 
országot egy olyan olimpiai megelőző dologra, 
hogy mondjuk a négy égtájról kopjafa indulna 
el, és hogy ebbe a 260 valahány egyesületből 
100-150 részt venne ebbe és a kopjafára föl-
tűzne egy emlékszalagot, amivel köszönti az 
olimpiát. És az a 4 kopjafa úgy érkezne be a 
megnyitó időpontjára, hogy éppen a Bárdos úr 
mondja az olimpiai megnyitóbeszédét, és az 
utolsó mondatokban, fanfárok hangja kísére-
tében beszalad a 4 kopjafa, ami jött Sátoralja-
újhelyről, meg Zala megyéből meg mit tudom 
én, Orosházáról és a környékről. 

Ebben megint az lenne a lényeg, hogy sok 
kistelepülésen, városban már el tudnánk ter-
jeszteni az olimpia hírét, és a televízió ezeken 
a helyeken helyi televíziók és városi televízi-
ók, országos televíziók felvételeket tudnának 
készíteni. Önkéntes tagtoborzás arra, hogy a 
munkát segítse. 

Kevés a pénz, szó volt róla. Önkéntes 
tagtoborzó lehet olyan emberekből, akik 
most az 5000 főnkből, nem tudjuk, hogy ki, 
aki szívesen vállalkozna. Ha csinálunk egy 
nyomtatványt, amin jelentkezhet valaki, leír-
ja a nevét, honnan jönne, hány nyelven be-
szél például, vagy tud-e valamilyen nyelven 
beszélni, és milyen jellegű munkát vállalna 
szívesen. De hogy milyen munkát vállalhat, 
ahhoz meg egy valakinek legalább le kellene 
írni, hogy milyen dolgokban kérjük a segítsé-
get: ketrecszállítás, delegációk kísérése, ok-
levélírás, hadd ne soroljam, millió egy dolog 
van, az idő nem engedi meg. De ezeket, ha 
fölsorolom, kint van előttem, akkor elolva-
som, jé, hát én ebben tudok segíteni, ajánlko-
zok, jelentkezek. És, ha jelentkeztem, akkor 
100-150 embernek esetleg egy nagyszerű 
önkéntes tevékenység lesz. 

Mikor befejeződik az olimpia, ő úgy fog 
emlékezni rá 15-20 év múlva is, hogy én is 
részt vettem a munkámmal, én is egy kicsit 
besegítettem ebbe. És lehet, hogy este mikor 
egy kollégium vagy olcsó helyen megszáll-
nak, ott egy jó paprikás krumpli mellett a 
saját pálinkájukkal, meg a saját borukkal el-
beszélgetve egy nagyszerű hangulatot tudnak 
teremteni és közben segítettek. 

De lehet segíteni ebben úgy is, hogy biz-
tos hallottak arról, hogyha a ma érettségiző 
tanulóknak már 100 óra ingyenes közmun-
kát kell végezni. Erre igényt lehet benyújtani 
nonprofit szervezeteknek is. Meg kell ragadni 
az alkalmat és pont egy ilyen állattenyésztési 
szakiskolában tanuló, vagy állategészségügyi 
hallgatónál, ha kapunk segítséget, akkor az 
tényleg nagyon jó lesz. És a gyereknek is, mert 
olyan munkát fog végezni, nem az utcán a ha-
vat söpri, hanem az állatok közelében lesz.

Még az utómunkáról szeretnék szólni. Ha 
majd befejeződik az olimpia, nagyon remé-
lem, hogy sok magyar sikernek lehetünk a 
szemtanúi. És ezeket a sikert elért személye-
ket megint vissza lehetne csatolni az adott vá-
rosukba, településükbe azzal, hogyha mi egy 
birkózó olimpiai bajnokot vagy helyezettet a 
város polgármestere vagy képviselőtestülete 
köszönteni tud, lesz itt is. 

Lehet ezen nevetni és lehet, hogy 30 tele-
pülés elzárkózik, de ha 5 lesz, aki ezt fölvál-
lalja, és büszke lesz arra, hogy őneki Nagyka-
nizsán, vagy Cegléden vagy bárhol van egy 
olimpiai bajnok galambásza, és annak csinál 
egy kis ünnepséget, akkor már nyertünk és 
volt értelme vele foglalkozni.

Hát, kapkodtam, mert sok témám lenne, de 
tudom, hogy az idő véges. Inkább majd más 
alkalommal lesz lehetőség elmondom. Én – 
bezárva a dolgot – azt kívánom, hogy sikeres 
olimpiát rendezzünk, találjuk meg ehhez a 
profikat, az önkéntes segítőket, találjuk meg 
azt a pénzt, amivel megrendezhető! 

Ilyen apró nyalánkságok, hogy egy ilyen 
akkreditáló kártyát tessék megnézni, 8 szpon-
zor hirdeti magát. Ez a 8 szponzor mind fize-
tett érte, az akkreditált kártyáért. Egyszerű 
dolog, de nagyon sok. Azt, amit beszéltem a 
belvárosi sátor, azt megint a falát, kívül-belül 
szponzorokkal, lehet a logóikkal ékesíteni, 
pénzt lehet érte kérni. Próbálkozni kell. Eh-
hez, én remélem, hogy az a 80-100 önkéntes 
segítő is hasznosan hozzá tud járulni. Köszö-
nöm a figyelmet!

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. Következő hozzászóló: 

Vajas László.
Vajas László, 16-os Tagszövetség:
Igyekszem nagyon gyorsan elmondani, 

amit szeretnék. Vajas László vagyok a 16-os 
Tagszövetségből. Egyik kérdésem az, hogy a 
16-os Tagszövetségnél mi évek óta mesterfo-
kú csapatbajnokságot hirdettünk, ami a jubi-
leum kupa számolása alapján volt értendő. Át 
szeretnénk térni a dúcbajnokságra, de mivel 
most volt nem rég gyűlésünk, nincs még meg 
a dúcbajnokságnak a számolási programja, és 
egy olyan határozatot hoztunk, hogyha a ver-
senyek végéig meglesz a dúcbajnokság szá-
molási programja, akkor aszerint hirdetünk 
bajnokságot, ha nem, akkor marad a régi. De 
hát szívem szerint a versenyek előtt jó len-
ne, hogyha ez a program meglenne, hogy ne 
verseny közben vagy a verseny végén legyen 
esetleg ebből például nálunk is probléma. A 
lényeg az, hogy mikor lenne kész ez a prog-
ram, ami szerint a dúcbajnokságot lehetne 
hirdetni, hogyha ez le volt írva újságban.

A másik pedig az, hogy a központi gyűj-
tőhelyeknek természetes, hogy megvan az 
előnye és 8-10 helyre nem kéne menni a ko-
csinak, de sajnos, főleg az idősebb, kevesebb 
pénzből élő galambászokat abból a szem-
pontból érintené, hogy akár hetente kétszer 
20-30 km-ről nekik el kéne ahhoz utazni, 
hogy odavigyék a galambjukat és esetleg 
utána ugyanoda menjenek órabontásra. Úgy-
hogy az a költség azért fölmerülne, hogy ak-
kor őnekik kéne ahhoz utazni, hogy kevesebb 
helyen legyen gyűjtőhelyük.

A harmadik pedig az, amiről országos kiál-
lításon is beszéltünk már Bárdos úrral, hogy 
mindenkinek más a véleménye a galambok-
ról meg a galambegészségügyről. De én azért 
sajnos azt látom évek óta, hogy országos kiál-
lításra kerülnek olyan postagalambok, amik-
nek igazság szerint nem is szabadna, hogy ott 
legyenek, mert nincsenek olyan egészségi ál-
lapotban. Én nem gondolom, hogy napi 2-3-
szor egy odakerült postagalamb alól ki kéne 
szedni a papírt és cserélgetni állandóan, mert 
olyan neki a széklete. 

Én azt gondolom, hogy amelyik galamb oda 
fog kerülni olimpiára, magyar színekben, az 
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vagy méltóképpen legyen odahozva országos 
kiállításra, vagy pedig hogyha odakerül an-
nak ellenére, hogy nem szabadna neki, akkor 
ezt próbálja megoldani az elnökség, hogyha 
oda kell vinni a galambokat, el lesznek bírál-
va és következő éjszaka, vagy kora reggel is 
nincs változás, akkor inkább vegye ki azt a 
galambot és ne képviseljék az országot. Vagy 
vegyenek székletmintát, vagy mondják meg, 
hogy mi a jó, mi a rossz. De én azt gondo-
lom, hogy vannak sajnos országos kiállításon 
olyan galambok, amik nem oda valók. Hogy 
esetleg ezzel a dologgal kéne foglalkozni, bár 
volt róla szó, hogy azért erről majd lesz más-
nak is észrevétele. Nem tudom, kinek erről 
mi a véleménye, de én azt gondolom, hogyha 
olimpiát rendezünk, akkor legalább az egész-
ségügyi problémák a magyar galamboknál ne 
legyen gond, bárkié vagy bármilyen jó ma-
gyar galambászé az az odakerült galamb, bár-
milyen kategóriába. Ennyit szerettem volna.

Köszönöm szépen.
Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. Barna Miklós szeretne 

szólni.
Barna Miklós, elnökségi tag:
Annyit szeretnék mondani, a Dél-Tiszát 

ugye elég sok vád érte az elmúlt időszakban, 
ugye új vezetőséget választott a Dél-Tisza 
tagszövetség. Én, mint elnök ugye a teljes 
átláthatóságra törekszek, és a Versenybizott-
sági elnökünk is egy agilis fiatalember, és a 
szabályok betartását fogjuk elsődleges cél-
ként kitűzni. Nem is lehet más. Tehát nagyon 
fontos lesz a versenyek szabályosságának 
betartása, illetve a gépkocsijainkat is folya-
matosan kamerával fogjuk nyomon követni, 
illetve a ketrecekbe is, a folyosón is, hogy 
etetés-itatás, mindent ugye nyomon tudjunk 
követni, vissza tudjunk ellenőrizni.

A másik dolog az, hogy ugye az elnöki po-
zícióból adódó munkák, amik következnek, 
tehát végül is mindent sikerül, úgy tűnik, 
megoldani, tehát a versenyprogramot leadtuk 
határidőre. De elég sok probléma vetődik fel 
egy ilyen tagszövetség működtetése során. 
Tehát szerintem biztos vagyok benne, hogy 
akik szótlanul ülnek itt, minden tagszövet-
ségben lehetnek problémák. 

Tehát a szabályok betartására, az átlátható-
ság, a pénzügyi fegyelemre, biztos, hogy sok-
kal nagyobb hangsúlyt kell, hogy fektessen 
minden tagszövetség, mert egy rosszindulatú 
följelentés bármelyik tagszövetségben, biztos 
vagyok benne, hogy kiborítja a bilit, és elég 
nagy szabálytalanságok derülhetnek ki.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna 
elmondani.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. Következő hozzászóló: 

Bacskai Sándor
Bacskai Sándor, A-35 Dunakanyar:
Jó napot kívánok! Bacskai Sándor va-

gyok az A-35-ből, a Dunakanyar kerületből. 
A világbajnokságról szeretnék egy pár szót 
szólni. A világbajnokságnak nagyon örülök, 
hogy elnyertem és támogat a szövetség. Ezt a 
világbajnokságot azért rendezzük, mert any-
nyi minden föl volt már téve a magyarokról 
az interneten, saját magunkat a saját népünk 
lejáratja, hogy olyat szeretnék csinálni, hogy 
büszke legyen rá az egész magyar nép. Aki 
hozzánk elkerül, vagy elhozza a galambjait, 
annak a záró versenyen ásványvizet, egész 
napos kaját ingyen biztosítunk. Azért, hogy 

büszkék legyenek ránk, úgy a magyarok, 
mind a külföldiek számára.

A-08-ban voltam annak idején tag, elmen-
tem, mert voltak olyan emberek – vannak 
– akik régen csalók voltak, a Kurucz Attila 
idejében, de nem vettek neki jegyzőkönyvet, 
mert mivel Attila volt annak idején az elnök, 
eltussolta neki az eredményét. Ha elmondha-
tom, úgy csaltak, hogy az órából kivették a 
stiftet, előrebillentették és körbe tudták a tár-
csát forgatni. Csattintgatták, azzal az órával 
már nyertek előtte mások is bajnokságot. Mi-
kor elkapták a másikat, azt mindjárt kizárták. 
Igaz, rég volt. Ugyanez a tag, akinek meg-
bocsátottak az óracsattintás idején ellopta az 
országos díjas galambot a barátjával. Azt kér-
dezem én, hogy akkor hogyan bízzunk meg 
egymásban. 

Azért szeretnék egy olyan gyűjtőhelyet ná-
lam teremteni, itt vannak például a Németh 
Gyuri, kihirdették, hogy csaló, holottan csak 
megkérdezték, ahogy a Virág Gábortól, hogy 
szeretnének a veresegyháziak versenyt ren-
dezni, vagy elmenni erre az ellenőrzésre. A 
végén nem oda küldte őket a Virág Gábor, 
mert nem is mondták, hogy ők a Németh 
Gyurihoz mennének. És a végén az jött le, 
hogy nem adott nekik a Virág Gábor enge-
délyt, hogy oda menjen. 

Megkérdeztem a Papp Lászlót, hogy kér-
te-e a Virág Gábornak a izéjét, hogy oda 
menjen, azt mondta, nem, de gondolhatta 
volna. Hát, nem mindegy, hogy gondolhatta 
volna. Utána az jön le mindenki felé, hogy a 
Németh Gyuri nem engedte be őket. Szerin-
tem egy tisztességes, remek versenyző. 

A központi gyűjtőhelyet azért szeretném 
nálam csinálni, minden egyes olyan verseny-
zőnek, aki úgy érzi, mivel kamerás rendszer 
lesz, hogy számára lehetőséget adjunk, hogy 
ne mocskolják be őket. Köszönöm.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. További hozzászólá-

sok? Scheily Gábor.
Scheily Gábor:
Rövid leszek, ha megengeditek, nem me-

gyek ki. Scheily Gábor vagyok. Kérném 
szépen, annyit szeretnék az egész dologhoz 
hozzáfűzni, hogy nehéz lenne ezt részletez-
ni, de mivel az elnökünk felhozta a dolgo-
kat, ezért mindent nyilvánossá fogunk tenni. 
Ez az egyik dolog, a másik dolog, hogy én 
mindenhez a nevemet adom, tehát nem név-
telenül jelentek fel. Az elnök úrral előtte le-
tárgyaltam ezeket a dolgokat, személyesen 
elmondtam neki. 

Sőt a tavalyi közgyűlés előtt három héttel 
írásban felszólítottam, hogy az alapszabály-
ban szabályszerűen járjunk el a választáson. 
Egy hibádzott csak, hogy az idéző határozatot 
nem olvasta fel, de ez mindegy. Tehát a mai 
naptól kezdve, úgy érzem, hogy felhatalmaz 
itt a nyilvánosság előtt arra az elnök úr, hogy 
akár, ha megengedi a Szövetség honlapján, 
ha nem, az interneten tájékoztassam a tagsá-
got arról, hogy mik mennek. 

Semmit nem akarok mondani, de gondol-
jatok bele, hogy miért nincsen például egy vi-
lágeseményről egy sor sem az újságban. Csak 
egy példa. De sorolhatnék még másokat, de 
nem akarok belemenni vádaskodásba, mert 
nem tudok semmit se bizonyítani. Ennyit sze-
rettem volna elmondani erről. A másik dolog, 
hogy negyed órán vagy fél órán keresztül hal-
lottuk itt, hogy a tagszövetségek, az egyesü-

letek és egyéb más egységek ebbe a magyar 
galambsportban milyen szabálytalanságokat, 
miket hogyan nem tartanak be. 

Kérem szépen, először az elnökségnek kel-
lene betartani a szabályokat, mert a B2 határo-
zatánál is azzal kezdi az elnökség maga, hogy 
az elnökség hibázott, mert a szabályokat nem 
tartotta be. Tehát, ez az egyik dolog. A másik 
dolog: a Dél-Tisza esete, kérem szépen. A Dél-
Tisza Tagszövetség súlyosan hibázott. Egy 
önálló jogi szervezet, csinál egy közgyűlést 
kérem szépen, joga lett volna az elnök úrnak 
ahhoz, hogy azonnal magához vonja az ügyet. 
Nem tette, lement, befolyásolta a nyomozást, 
közgyűlést is befolyásolta, ennek ellenére 
a Dél-Tisza hozott egy példás döntést. Ezek 
után az ügy jogerőre emelkedett, nem felleb-
bezte meg senki. Tehát ez bezáródott jogilag. 

Ezek után már meg lett volna kezdettől a 
lehetőség, magához vonta a Szövetség, és 
újra elkezdte tárgyalni, és enyhített rajta. De 
a Dél-Tisza nem fogadta el, mert nem is fo-
gadhatta el, mert a Dél-Tiszának azt a dönté-
sét, amit ő meghozott és jogerőre emelkedett, 
nincs joga a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség Fegyelmi Bizottságának felülbírálni. 
Tehát azért mondom, hogy a szabályokat úgy 
kell betartani, ahol kellene, ott kell kezdeni. 

A többit meg nyilvánosságra fogom hozni, 
és hogyha vele bármilyen kapcsolatban nem 
lesz igazam, vagy én nem tudom bizonyíta-
ni az igazamat, akkor a sporttársak velem itt 
nem fognak találkozni, mert soha többet nem 
jelenek meg a galambász társadalom nyilvá-
nossága előtt. Ennyit szeretnék elmondani. 
Azonnal levonom a konzekvenciát, ha nekem 
ezekben az ügyekben nem lesz igazam. Kö-
szönöm szépen!

Ökrös Kálmán, 19-es Tagszövetség:
Üdvözlök mindenkit Törökszentmiklósról, 

a 19-es Tagszövetségből, Ökrös Kálmán va-
gyok. Az elmúlt években elnéztem, elhallgat-
tam a sporttársak, hogy mik történtek ebben, itt 
a magyar postagalamb sportban. Nem vagyok 
büszke rá, hogy ezekben az éveken galambá-
szok. Hisz, ugye, mi lesz az eredményeinkkel, 
mi lesz azokkal az eredményekkel, amit most 
elértünk ugyan, de visszamenőleg ezt ki fogja 
majd helyrehozni? Nem tudjuk helyrehozni. 

Ezeknek az egyesületeknek, tagegyesület-
nek van egy felső vezetőjük, úgy értem, ez 
a vezetőség, akinek ellenőrizni kellett volna 
ezt szigorúbban, ezeket a dolgokat, az én 
véleményem szerint. Arra gondolok, hogy 
vannak ugyan szabályzataink, amik nincse-
nek betartva. Beszéltem 5-6-7 évvel ezelőtt, 
Molnár úr, éppen magának említettem ezt a 
dolgot, hogy jó lett volna ez a kamerás do-
log már ugye 7 évvel ezelőtt. Ugye akkor ezt 
nem lehetett valamiért behozni. 

Visszatérve erre a dologra, még egy dol-
got szeretnék. Ezt most már bekönyveltük, ez 
rajtunk ragadt. Mi galambászok, akik szeret-
tünk volna egy kicsit feljebb jutni a ranglét-
rán, most aláhúztuk ezt az egészet. Kezdődik 
egy új évad, próbálhatjuk újra ezt az egészet. 

Az igazságossággal kapcsolatban még 
szeretnék egy ajánlást tenni. Méghozzá be-
szélünk itt a kameráról, beszélünk az autóról, 
a videofelvételekről. Nagyon fontos, hogy 
világóra legyen mindegyikben benne. Hiába 
van kameránk, ha nem tudjuk mikor startol-
nak el a galambok. Például egy 10 perccel ha-
marabb elstartolnak a galambok, az utolsók, 
ugye, nem kapják meg a megfelelő perceket, 
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a rárepülési időket. Nagyon fontos, hogy a ka-
merák mellé világórák legyenek minden autó-
ba beépítve, ami felvételen rögzíti a startot. 

Mert ugye az történik, például van egy 
versenyünk, egy rövidtávú versenyünk, kien-
gedik hat órakor, mondjuk hat órakor akkor 
már kint vannak 5 óra 15-kor. Fölgyorsul a 
verseny, és nem lesz igazságos, mert a hátul 
lévők nem kapják meg azokat a perceket, 
amik ugye járnának. Ennyit szerettem volna 
csak. Köszönöm szépen.

Bárdos István, elnök:
Következő hozzászóló. Szándékozik va-

laki egyáltalán hozzászólni? Nem? Akkor 
válaszadással élnék. És abban a sorrendben, 
ahogyan a hozzászólások történtek. 

A Tóth Lajos-féle hozzászóláshoz mon-
dom, a szövetség költségvetését akkreditált 
könyvelőiroda végzi több mint 10 éve, és a 
jövőben is az fogja végezni. Ehhez az olim-
pia is hozzátartozik. Tehát nem a szövetség-
ben történik a könyvelés, ott az anyag előké-
szítése, összeállítása folyik, de a könyvelést a 
könyvelőiroda eddig is megcsinálta és ezután 
is az fogja végezni. Ezt tájékoztatásul mon-
dom, mert lehet, hogy Lajos nem tudta. 

Amit a feleresztési helyekről mondtam, az 
egyértelműen a belföldi feleresztési helyekre 
is vonatkozik, mert nagyon sok tagszövetség-
nek van belföldi feleresztési helye. A Magyar 
Postagalamb Sportszövetség Versenybizott-
ságát arra fogom kérni, hogy a belföldi fel-
eresztési helyeket is koordináltan, együtt, le-
egyeztetve starterekkel tegyük föl a honlapra 
április 15-ig.

A Mihalik Csaba hozzászólásához csak 
egy dolgot mondanék: kérem, lehet, hogy 
kellenek nemzeti versenyek, nemzeti bajnok-
ságok, meg lehet, hogy kellenek közös verse-
nyek, azért egy dolgot az elmúlt 3 év nemzeti 
versenykiírásaiból fel lehetne fedezni. Oda 
volt írva, például a Magyar Galambászok 
Hétvégéjéhez, hogy minden magyar pos-
tagalambász ingyen küldhet egy galambot. 
Nehogy azt higgyétek, hogy összegyűlt 5000 
galamb, még ingyen sem küldött tagságunk 
90%-a. Ingyen sem! 

A morális válságról, a vezetői dolgokról 
elmondtam a magam véleményét. Én most is 
azt tartom, hogy a vezetőket meg kell becsül-
ni. Nem azért, mert olyan kiváltságot kell, 
hogy élvezzenek, de higgyük el, hogy min-
den közösség attól működik, hogy a vezetői, 
azok tudnak-e dolgozni, hagyjuk-e dolgozni, 
akarnak-e dolgozni, vagy alkalmasak-e egy-
általán arra a feladatra, amelyre vezetővé vá-
lasztották őket.

A Némedi Józsi által elmondottakat meg-
szívlelem és fogom javasolni a jövőben a 
marketing és a reklámbizottságba azokkal az 
ötletekkel, amiket elmondott.

A Vajas László által elmondottakhoz a 
dúcbajnoksággal tudnak versenyezni, hiszen 
a dúcbajnokság benevezési oldala és az elő-
nevezések, ezek semmit nem befolyásolnak 
az eredményszámolásban. Az eredmény-
számolásnak a része a versenyek kezdetéig 
készen lesz. Nem csapatot fognak nevezni, 
hanem a galambokat. És annyi galambot kül-
denek, amennyit csak akarnak. Tehát ennek 
az eredményszámú program részének semmi 
akadálya nem lesz ahhoz, hogy ők így tudja-
nak versenyezni.

Az egészségi állapotról az olimpián nem 
akarok szólni, úgy gondolom, nem az elnök-

ségnek a feladata. Van egy Bíráló Bizottság, 
oldja meg az, hogy ott egészséges galambok 
legyenek kiállítva. De nem ez a baj, hogy nem 
egészségesek a galambok. Az a baj, hogyha 
észrevesszük. Lehet, hogy ideges a galamb, 
lehet, hogy nincs hozzászokva kiállításhoz, 
és ezért alatta nedvesebb a széklet. Kérem, 
akkor legyen a bizottságnak annyi odafigye-
lése, hogy vagy óránként cserélem a papírt, 
vagy, ha nem használ, akkor vegye ki a kiál-
lításról azt a galambot, amelyikkel egészségi 
problémák merültek föl.

A Barna Miklós, amiről beszélt a Dél-Ti-
szában, ahhoz most is újonnan sok sikert kí-
vánok. És remélem, hogy meg fogják tudni 
oldani a feladataikat.

A Bacskai Sándor világbajnokságot sze-
retne rendezni. Pályázati úton nyerte el a vi-
lágbajnoki rendezést. Ezt mindannyian tudjá-
tok, nyílt pályázat volt a szaklapon keresztül. 
És ezt a Bacskai Sándor eddig becsületesen 
és nagyon lelkesen csinálja együttműködve a 
Magyar Postagalamb Sportszövetséggel.

Csak cserélnék a két utolsó hozzászólásnál. 
Az Ökrös Kálmán által elmondottakkal annyi-
ból értek egyet, hogy a szövetségi szinten való 
szabálybetartás és szabályoknak a következe-
tes érvényesítése az már a legutolsó pont. Az 
egyesületekben folyó élet, ha van rá alkalmas 
közösség és vezető, az az elsőrendű pont. És 
amikor én azt mondtam, hogy az egyesületek-
be és a tagszövetségekbe már az én emlékeim 
szerint az egyesületbeli munkát kifogásoltam 
elsősorban, problémák vannak, azt meg lehet 
cáfolni, de az élet nem ezt bizonyítja. 

Most is azt mondom, az egyesületi vezető-
ink és az egyesületi bizottságaink a legtöbb 
esetben nincsenek felkészülve arra a munkára, 
amit úgy hívnak, hogy versenyzés. Nincsenek 
felkészülve. Föl kell őket készíteni. Nem mű-
ködik a Versenybizottság. Ha kevesen van-
nak, akkor azért nem, mert szakmailag nem 
alkalmas emberek a versenybizottság tagjai. 
Olyanról nem beszélek, egy-egy gyűjtésen 
versenybizottság, gyűjtőbizottság kell. A leg-
több esetben nem lehet ugyanaz az ember. De 
legyen átfedés. A másikról pedig azt mondom, 
hogy a bontásnál a versenybizottság mellett 
bontóbizottságnak kell működni. 

De térjünk vissza a Scheily Gábor hozzá-
szólásához. Azt azért tisztázzuk, Gábor, hogy 
ahol te följelentést tettél, arról a szövetséget 
előre nem értesítetted. Ezt visszautasítom, 
mert erről soha nem volt szó! Még egyszer 
mondom, visszautasítom, mert erről a szövet-
séget nem is kellett értesítened, nincs ezzel 
semmi probléma. 

Te úgy láttad, hogy panaszt teszel, panaszt 
tettél, született egy ügyészi állásfoglalás. Fel-
olvasom, ha kell, mert itt van. De azért, ha 
már belemegyünk, az első feljelentés meg a 
második is az ugyanaz a téma. 

Az első felhívás, amit az ügyész felé hoztál 
az, hogy a közgyűlés nem név szerint válasz-
totta meg a Jelölőbizottság tagjait. Kérem, az 
alapszabályunk pontjai között – amit most ja-
vaslok megváltoztatni, majd utalok rá – olyan 
lehetőség volt, amelyet az elmúlt években 
három cikluson alkalmaztunk, hogy minden 
tagszövetség küldhet egy küldöttet – Önök 
ezt szavazták meg – és a küldöttnek a neveit 
egy hónapon belül el kellett küldeni és az el-
nöknek egy hónapon belül, össze kellett hívni 
a név szerinti jelölteket. Nem a Közgyűlésen 
kellett előre. nevesítve. Sajnálom, de legyen 

ez. Mert lehet, hogy ez lesz a könnyebb, csak 
nem biztos. 

Az idén három olyan tagszövetségben tör-
tént Jelölőbizottsági tagváltás, ahol lebetege-
dett, meghalt, vagy nem galambászik a jelö-
lőbizottsági tag. Akkor az a tagszövetség, ha 
így fogjuk választani – márpedig így fogjuk 
választani, mert az ügyészség ezt kérte – ki 
fog esni a szavazási lehetőségekből. Jelölő-
bizottsági ülésen ott lehet, szavazni nem sza-
vazhat. Ez az egyik dolog. 

Az ügyész ezt írta elő, én ezt fogom ja-
vasolni a jövőben. Név szerinti jelölőlistát 
fogunk leadni, és a név szerinti jelölőlistát 
a tagszövetségeknek előre, a közgyűlésre be 
kell adni a jelölőbizottság megválasztásához. 
Én elfogadom az ügyészi álláspontot. 

A bíróságnál ugyanezt kérdőjelezted meg – 
többek között – a bíróságtól elutasító választ 
kaptál. Ezt se jelezted előre. De ezzel sincs 
semmi probléma. Én ezekről a dolgokról 
azért tudok, mert az ügyész a szövetségnek 
írta elő, a bíróság pedig nekem is küldött egy 
választ az elutasító határozatból. Nem azért, 
mert te szóltál, hanem, mert nekem is küldött 
választ. És ez már teljesen más. 

A rendőrségi ügyről meg még nincs vá-
lasz, mert a tanúkihallgatások folynak. 
Hozzáteszem, még nem tudom, hogy miért, 
mert a szövetséget úgy jelentetted föl, hogy 
köztudott valamennyiünk számára, hogy 
a szövetség munkájáért az elnök felel. De 
azért engedj meg – nem akarok párhuzamot 
vonni a NAV vizsgálat meg a rendőrségnél 
most elhangzott vizsgálati témák között, mert 
mondjuk a Rózsa Ernő már volt bent, és meg-
hallgatták mint ellenőrző Bizottsági tagot. És 
Rózsa Ernőnek, szinte ugyanazon témákban 
kérték ki a véleményét. 

Na, most ezt lehet szépíteni. Nincs ezzel 
semmi probléma, ha az ember érdeklődik. De 
én azt érzem az elmúlt egy évben mindenkép-
pen, hogy te lehet, hogy nem is a szövetség-
gel hadakozol, hanem velem. De még ezzel 
se lenne semmi probléma, hadakozzál. Csak 
építő jellegű legyen, mert tavaly is elmond-
tam, most is elmondom, rombolni nagyon 
könnyű. Hogy az olimpia előtt vágunk bele 
egy ilyen romboló munkába, kit minősítünk, 
kinek segítünk, mit segítünk? Hogyan és mit 
építünk? Kiknek mutatunk példát? De ezzel 
nincs semmi probléma. 

Úgy vélem, ha most meghátrálunk na-
gyobb bűnt követünk el, mint hogyha rosz-
szul végzett munkán próbál javítani. Ez az én 
hozzáállásom és lehet, hogy ez nem egyezik 
a tiéddel. 

Most nem akarom fölsorolni azokat a té-
teleket, amelyeket a Rózsa Ernő által meg-
hallgatott jegyzőkönyvből tudnék idézni. 
Majd eljön annak is az ideje. Mert ahogyan 
tavaly megígértem, hogy nyilvános lesz a 
NAV vizsgálat, most is ugyanezt mondom, 
az összes vizsgálat nyilvánosságra fog kerül-
ni. És nem csak a te esetedben nevesítettem 
a feljelentéseket, hanem mindenki esetében 
nevesítettem. Aki nincs itt, annak is, mert le 
van írva a neve. Miért ne mondjam el, ha fel-
jelentés történt? Már ne haragudjatok! 

Megemlítettem a Czékust, megemlítettem 
a Japportot, Kaló Ádámot, a Villám Klubot. 
Amíg elmegy a följelentés, addig rendben 
van, utána már, amikor visszafelé jön a do-
log és esetleg mindenki által köztudott lesz, 
hogy milyen eszközökhöz folyamodok a saját 
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közösségemben annak tisztasága, becsülete 
és egyéb érdekek védelmében, akkor legyen 
már mindig nyílt a probléma és a probléma 
kezelése is.. Én különben mindig nyíltságra és 
nem pedig a dolgok eltitkolására törekedtem 
eddig is, meg ezután is erre fogok törekedni. 
Vagy tetszik, vagy nem tetszik. És ez jövőben 
is csak így lesz, legalábbis az én részemről.

Különben hozzáteszem, aki eddig kért, jel-
zett valamit, az minden fölkerült a honlapra. 
Amit kértek, az fölkerült, amit nem kértek, 
nem került föl. Mert vannak dolgok, amik 
hatáskörömön túl esnek. Az ügyészi meg-
keresések, azok nem tartoznak a nyilvános-
ságra, csak akkor, ha az ügyész, vagy pedig 
az érintett kéri. Mi titkolnivalónk van? Úgy 
vélem, nem a kerületeket, és nem az egye-
sületeket szidtam. Nem azt mondtam, hogy 
meg kell szüntetni az egyesületeket, hanem 
meg kell tartani. Most is azt mondom. Azért 
kell megtartani, mert az egyesületek értékek 
közösségeinkben. Minden tagszövetségi el-
nöknek, vezetésnek, és tagszövetségi tagnak 
a kötelessége, hogy szabályosan menjen a 
munka. Nem csak a szövetségben, hanem az 
egyesületben és a tagszövetségben is. 

Sok mindent lehet a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség vezetésére mondani, de hogy 
nem akartuk betartani a szabályokat, és nem 
törekedtünk arra veletek vagy nagyon soka-
tokkal, akik eddig itt voltatok, azt visszauta-
sítom. Soha senkit nem bíztattunk arra, hogy 
szabálytalanul versenyezzen, gyűjtsön, szállít-
son. Kérem, követő folyamatot végzünk. Ezt 
tavaly is elmondtam: követő folyamatot. A kö-
vető folyamat olyan, mint a dopping. Előttünk 
jár az, aki doppingol, mi meg követjük az ese-
ményeket, mert ki nem találnám, hogy most 
mi hogyan folyik versenyzéseink során. 

Amit pl. a Bacskai Sanyi mondott a rég-
múlt időkre való hivatkozással, kérem, 2002-
ben már találkoztam ilyen órával. El van téve 
a szövetségben. Megvettem azt az órát a szö-
vetség részére, amelyikkel ugyanígy csaltak. 
És minden olyan óra el van téve a szövet-
ségbe, amelyikkel valaki manipulált, és meg 
tudtam venni. Nem tudtam megvenni még azt 
az órát, amivel a Horváth Károlyt majdnem 
agyonütötték. Fölajánlottam mindent, már 
csak adja el az órát. Nem akarják. Nem tu-
dom, miért. Pedig én úgy gondolom, hogy ta-
nulságos ereklye lenne. Bent a szövetségben.

De visszatérve, kérem, hiszem azt, hogy a 
B2 ügyében, meg a Villám Klub ügyében is, 
meg a Dél-Budapesti Klub ügyében hozott 
határozatunkra lehet azt mondani, hogy tör-
vénytelen, leírtam, és fönt van a honlapon, 
hogy törvénytelenséget követett el a szövet-
ség elnöksége, amikor a Dél-Budapestnek 
adott egy versenyengedélyt. 

Tehát azért lehet, hogy ez a panaszügyi elő-
adó sokat fog lendíteni a dolgon, mert tanácso-
kat fog adni, de kérem, hogy mindenre, amit 
5000 ember, 500 vagy 50 vagy 5 ember kitalál 
a magyar postagalambsportba, pozitív, vagy 
negatív irányban, hogy azt a szövetség elnöke 
vagy az elnöksége arra fölkészüljön, és törvé-
nyes választ adjon, rögtön nem tudjuk megten-
ni. Azt mondom, össze kellene fogni, lehet a mai 
közgyűlés után még további háborúkat hirdetni, 
meg vívni, azzal nem fogunk haladni és főleg 
nem leszünk erősebbek és egységesebbek. 

Ki merem jelenteni, hogy a létszám csök-
kenésbe ez is közrejátszik. A tavalyi botrá-
nyos év. Nem csak azoknak botrányos, akik 

nyilvánosságra hozták, bár azok is szenvedő 
alanyai. Megvádolták a videó készítőket, 
hogy személyiségi jogokat sértettek. Hát, 
nem is értem. Mondta a Józsi, be kellett volna 
jelenteni a sofőrnek, hogy „Ácsi, fölvétel kö-
vetkezik. Úgy csináld a dolgokat, ahogy ed-
dig”. Ne nevettessük már ki magunkat, vagy 
rendesen csinálja, vagy nem. Pénzt kap érte, 
mert nem ingyen dolgozik. Miről vitatko-
zunk? Arról fogunk vitatkozni, hogy kinek a 
személyiségi jogával nem jó az a cselekmény 
vagy történés, amit történt? Álljunk már meg 
egy pillanatra! Rend is, meg anarchia is, fe-
gyelem is, meg szabályszegés is. Nem tudom 
összerakni a kérdéseket. Most akkor föl fog 
jelenteni engem, vagy akik határozatokat 
hoztunk, a sofőr, hogy kérem, bemutattuk őt 
úgy nem járult hozzá, a világhálón. 

Visszatéve, én hiszem azt, hogy jó szán-
dékkal hoztuk a Dél-Budapesti Klub meg a 
Villám Klub esetében meg a B2 esetében a 
határozatainkat. Amikor rájöttünk a tévedé-
sünkre, azt a tévedést korrigálta az elnökség. 
Én úgy gondolom, hogy még mindig becsüle-
tesebb azt mondani, hogy igen, vagy nem, de 
ennek a napirendi pontjának a tárgyalásánál 
erre majd még kitérhetünk. 

A Dél-Tisza ügyben pedig sok mindent le-
het mondani, azért itt vannak Dél-Tisza tagjai, 
akik ott voltak a tagszövetségi tanácskozáson, 
hogy én hogy befolyásoltam a küldöttgyűlé-
süket. Én egyetlen egy dolgot mondtam ezen 
a közgyűlésen: tisztességtelen volt az eresz-
tés, tisztességtelen volt a vezetés részéről, 
hogy elengedte a kocsit kísérő nélkül. És a 
vezetésen kihangsúlyozom, hogy az Országos 
Versenybizottság tagja és az elnökség tagja a 
nemzet galambásza adott erre engedélyt. Ezt 
gondolom, hogy jogom volt elmondani, mert 
példaképekről beszéltem. És még azt mond-
tam, hogy a magyar postagalambász társada-
lom nem fogadja el ezt az eredményt 2013 év-
ben a Dél-Tisza tagjaitól. Elfogadták volna? 

Kérdezem. Elfogadták volna a magyar 
kupa rövid, közép, hosszú távú bajnokságá-
ban azt az eredményt, amit nem lehet elfo-
gadni. Befolyásoltam ezzel az ott lévőket. 
Befolyásoltam, tényleg befolyásoltam. De 
úgy gondolom, csak az igazat mondtam el, 
ha az igazság befolyásol, akkor az nem bűn. 
Egy dolgot mondanék a Scheily Gábornak, 
hogy én ezeket a dolgokat mióta tudom, soha 
nem említettem, sőt nem is éreztettem veled 
egyetlen egy beszélgetés során sem, hogy ez 
nálam problémát okoz. Úgy fogom föl, hogy 
te ezt egy így látod. 

Ha a Scheily Gábornak ez a meggyőződése, 
hogy így kezelje a kérdést, akkor csinálja ezt. 

Ha már ennyire belemegyünk, akkor még 
elmondok néhány személyes adalékot. Ami-
kor pedagógus voltam, akkor azt mondták, 
hogy csóró pedagógus, hadd ne minősítsem 
egyiket sem, de az sem volt egy egyszerű 
időszak, három szakot tanítottam matemati-
ka – fizika - testnevelés, plusz edzősködtem a 
Gödöllői Egyetemen, tehát azért nem voltam 
munkakerülő.

Amikor elmentem a szesziparba dolgoz-
ni, akkor azt mondták, hogy persze, mert a 
szesszel hogy meggazdagodott, meg meny-
nyit loptak. Mikor idekerültem a szövetségbe 
társadalmi elnöknek, az elején még nagyon 
nem mondtak semmit. Most ezen választásra 
készülve engem megvett pénzzel a Peller Jó-
zsef, megvett pénzzel a Tasi Tibor és megvett 

pénzzel a Gotthard László. Nem is tudom 
minősíteni. 

A Nagypál László több ember előtt kijelen-
tette, hogy engem megfizettek a Derby Klub 
szervezéséért. Ez nem igaz. Hazugság így ter-
jed, hogy csak egy ember mondja el egy em-
bernek, már kettő ember beszél róla majd, 10 
ember beszél róla. Azért itt most nem tud fel-
állni egy ember se, aki énnekem valaha is egy 
forintot is adott azért, mert én a Postagalamb 
Szövetség Elnöki munkáját végzem vagy in-
téztem a dolgokat. Ha tud valaki, álljon föl!

Én most is azt mondom, a háború az 
mindig rombolással jár. Nálunk, a postaga-
lambászoknál is. Lehet háborúzni, bárkinek 
bárkivel. Helyi szinten, tagszövetségi szin-
ten, országos szinten. A háborúzásoknak az 
eddigi eredménye az egyesületek bomlása, a 
tagszövetségek bomlása, a létszámunk csök-
kenése és a szövetségen belül anarchia, fe-
szültség, harag. 

Azt mondják, hogy nem tudom megoldani 
a problémákat. Melyiket oldjam meg? Ame-
lyik tegnapelőtt jött, a tegnapit, vagy a mait 
oldjam meg? Vagy a holnapit? Vagy mire 
készüljek? Tehát úgy kelljek föl minden nap 
és menjek be a szövetségbe esetleg, hogy ké-
rem, a legrosszabbra kell fölkészülnöm, mert 
mi történhet a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségben, abban a sportágban, ahol ver-
senyezni kellene postagalambokkal. Én úgy 
gondolom, hogy amit már a beszámolóban 
mondtam, a jó szándékot és a tisztességet se 
megvenni, se eladni nem lehet. Úgy gondo-
lom, hogyha úgy állunk a munkához, jó szán-
dékkal, jóindulattal, tisztességgel, lehet, hogy 
mindenki előbbre haladna, én is. Eszerint 
próbálok nap mint nap postagalambászattal 
foglalkozni. Próbálom elviselni azokat a ter-
heket megoldani azokat a feladatokat, amik 
ezzel a munkával járnak. 

Azt szoktam mondani, olyan nincs, hogy 
valaminek nincs megoldása – mindennek lesz 
megoldása meg mindennek van megoldása. 
Egyetlenegy dolgot kérnék újra ettől a mai 
közgyűléstől: egymással összefogva dolgo-
zunk a sikeres olimpiáért. És tudják, úgy kérem 
az olimpiáért való támogatást, hogy közben 
arra készülök, és tudom előre, mert ‘75-ben 
ugyanez történt, hogy följelentések sorozata 
követi az olimpiát, mert valakik elégedetlenek 
lesznek és valakik vádaskodni fognak.

Nagyon örülök a Némedi Józsi hozzászó-
lásának, felkérjük a marketing bizottságba, a 
szakmai testületbe, mert ebbe a szakmai tes-
tületbe ilyen emberek, ilyen szárnyaló, fantá-
ziadús emberek kellenek. 

November hónaptól kezdődően február 
20-ig körülbelül 15 országban voltunk kiállí-
táson hirdetni a magyar olimpiát, a standokat 
eladni, a résztvevőket hívni, a nemzeteket 
hívni stb. stb. 

Ha 5000 ember megjelenik az olimpián-
kon, magyar és külföldi, akkor azt mondom, 
hogy sikeres olimpiát rendeztünk. Ha leg-
alább 2000 m2-nyi standterületet el tudunk 
adni december elsejéig a világban, akkor si-
keres olimpiát rendeztünk. Ha a 40 ország ide 
elküldi a saját küldötteit, sikeres olimpiát fo-
gunk rendezni. De ehhez a szövetség és a le-
endő vezetés, higgyék el, hogy kevés. Ehhez 
Magyarországon nyugodt, jó körülmények 
és biztonságosan szervezett versenyeket kell 
rendezni. A tisztességünkről beszélek. És ar-
ról, amit Önöknek kell, egyesületi elnökök, 
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egyesületek, vagy pedig tagszövetségi elnö-
kök és tagszövetségi vezetők, megoldani. 
Hát, ehhez kívánok mindenkinek jó erőt, sok 
sikert és kitartást!

Kérdezem, nem lehet önzetlenül, nem le-
het pénz nélkül, nem lehet becsületesen vé-
gezni a postagalambsportban a munkát? Én 
csak szeretném kérdezni. Mert ha nem lehet, 
akkor azt mondom, hogy hagyjuk abba. Ha 
nem lehet tisztességesen versenyezni, akkor 
hagyjuk abba. A szabályok betartása az egye-
sületeknek és valamennyiünk felelőssége. 
Nem azt mondom, hogy ne legyen egyesületi 
gyűjtés, de kérem, jó az, hogyha egy városban 
pl. a Debreceni 6 egyesület, 6 gyűjtőhellyel 
működik? Lehetne spórolni? Kell 3 egyesület 
Cegléden? Kell 2 egyesület Isaszegen? Kell 6 
egyesület Győrben? 

Volt már ezekben a városokban olyan pél-
da, hogy egymásra kellett telefonálni a tagok-
nak, hogy gyertek el, mert különben nem le-
szünk meg heten a gyűjtésen. Nem is egyszer 
fordult elő és a jövőben is elő fog fordulni!

És jön a versenyzésbeli gond, amikor azt 
mondják, hogy mindenki csal. Ha volna egy 
központi gyűjtőhely, ott vannak a begyűjtők, 
a versenyzők, több ember, mindenki lát min-
dent, a versenyző leteszi a galambját ugyan-
úgy, mint nyugaton és elvégzik helyette a 
gyűjtést. Itt az órám, itt a galambom, csinál-
játok meg a gyűjtést. Miért nem lehet Ma-
gyarországon ugyanezt megcsinálni? Meg le-
het csinálni, csak szándék kell hozzá. És nem 
baj, ha el kell menni 5 km-re vagy 10 km-re, 
még az is megoldható, de több lenne a haszna 
erkölcsileg és versenytisztaságunkat illetően, 
minthogy a mostani helyzetet éljük meg.

Ennyit szerettem volna mondani. Van még 
valakinek észrevétele, kérdése? Nincs. Sze-
retném, ha a 2-es, 3-as, 4-es napirendi pon-
tokról szavaznánk. Aki a 2013. évi elnöki 
beszámolót és a gazdasági beszámolót, meg 
az Ellenőrző Bizottság és Fegyelmi Bizottság 
beszámolóját, a 2014. évi tervezetet, külön 
kihangsúlyozom, az olimpia költségvetés-
ének külön tervezésével amelyet tájékoztató 
jelleggel mondtam a válaszadásokkal együtt 
– aki ezzel elfogadja a 2-es napirendi pontot, 
az a szavazólapjával szavazzon. Köszönöm. 
Igen. Aki tartózkodott? Tartózkodás nincs. 
Ellenszavazata? Egy. 

Aki a hármas napirendi pontot elfogadja, 
az az Ellenőrző Bizottsági beszámoló, az a 
szavazólapját tegye föl, legyen szíves. Igen. 
Tartózkodás? Nincs. Ellenszavazat? Egy.

Aki a 4-es napirendi pont, Fegyelmi Bi-
zottsági beszámolót elfogadja, az szavazó-
lapját tegye föl. Igen. Tartózkodott? Nincs. 
Ellenszavazat? Nincs.

2-es, 3-as, 4-es napirendi pontokat a Kül-
döttgyűlés elfogadja.

Igaz, hogy megszavaztattam, de joga van 
a közgyűlésnek változtatni a napirendi pont-
ban, mert egyrészt a szövetségi ügyvéd meg-
érkezett, másrészt pedig rövidebb ügynek 
tartom talán a fegyelmi ügyek fellebezését, 
ezért a két napirendi pont felcseréléséhez kér-
ném a hozzájárulását, hogy először a fegyel-
mi ügyeket tárgyalnánk, majd az Alapszabály 
változtatást. Aki egyetért a fegyelmi ügyek 
tárgyalásának előbbre hozatalával, szavazó-
lapjával szavazzon. Tartózkodott? Nincs. El-
lene szavazott? Nincs. Akkor megállapítom, 
hogy egyhangúlag történt a változtatás. 

A fegyelmi ügyek tárgyalásának a napi-
rendi sora, menetrendje.

A Végh Kálmán és dr. Ésik Sándor, mint 
jogi képviselő elmondja a Küldöttgyűlés-
nek, amit el szeretne még mondani ahhoz 
a fellebbezéshez, amit kiküldtünk az írásos 
anyagban. Minden küldöttnek ott van a fel-
lebbezés a levélben, és minden küldött ezen 
fellebbezés alapján már tudott informálódni. 
Utána én szeretném elmondani a kiegészítő 
mondanivalómat. Ha az én mondanivalóm 
után van kérdés, akkor azt megbeszéljük, 
ha nincs, akkor szavazunk. Ez a menetrend. 
Végh Kálmán kíván szólni, nem? Ügyvéd úr. 
dr. Ésik Sándor kért szót.

dr. Ésik Sándor, ügyvéd:
Köszöntök mindenkit, tisztelt Küldött-

gyűlés elnök úr, én dr. Ésik Sándor vagyok, 
a Villám Postagalamb Sportklub által meg-
bízott ügyvéd. Az a bizonyos fellebbezés, 
amiről az előbb az elnök úr említést tett, az 
az én művem. És arról szeretnék én, arról a 
fellebbezésről, és még pár egyéb dologról is 
szeretnék Önöknek néhány szót szólni. 

Nem bíztathatom azzal az elnök urat, hogy 
olyan nagyon rövid leszek, de igyekszek nem 
nagyon hosszú lenni. Az elnök úr alapos és 
kimerítő beszámolója során többször esett 
szó a Villám Postagalamb Sportklubról, ezért 
ennek a Postagalamb Sportklubnak a rövid 
történetét szeretném Önöknek először el-
mondani. Ez nem Szent Istvánnal kezdődött, 
úgyhogy nem kell attól tartani, hogy nagyon 
hosszú lesz. 

Létezett és létezik a B2-es számú tagszö-
vetség, ahol néhány évvel ezelőtt olyan prob-
lémák merültek fel, noha a tagság 95-96%-a 
akart egyvalamit a maradék más valamit, de 
hiába volt ez az óriási többség, sajnos ez szaka-
dáshoz vezetett. És ez a bizonyos bőven 90% 
fölötti, de talán 95% fölötti többség úgy dön-
tött, hogy kiválik a B2 tagszövetségből, amely 
B2 Tagszövetség ezek után a versenyzést nem 
folytatta, és megalapítja az akkor még Dél-Bu-
dapesti Sportklub néven szereplő klubot. 

Ennek a klubnak a bejegyzési eljárása 
2012 márciusa és 2012 novembere között 
zajlott. Én 2012 októberétől vagyok a Villám 
Postagalamb Sportklub ügyvédje. A bejegy-
zési eljárás során millió egyszer írtak elő hi-
ánypótlást, többek között októberben, 2012 
októberében. 

Kiderült az is, hogy hatályba lépett egy 
olyan szabály, ami alapján, ha valamit buda-
pestinek akarunk elnevezni, teljesen mindegy, 
hogy szilvalekvárt vagy postagalamb klubot, 
akkor ahhoz Tarlós István engedélye kell, ez 
az engedély pedig hónapok alatt érkezik meg. 
Ez volt az oka a névváltoztatásnak. Felmerül 
a kérdés, hogy a bejegyzés alatt álló, tehát 
hivatalosan még létre nem jött postagalamb 
sportklub hogyan versenyzett 2012. év folya-
mán. Nos, őszinte leszek, és ezt nyilván az 
elnök úr is el fogja mondani, hogy szabály-
talanul. Ugyanis valóban, nem lehetett volna 
ekkor a versenyzést engedélyezni ennek a 
bejegyzés alatt álló társaságnak. 

Tény azonban, hogy az országos szövet-
ség vezetése engedélyezte. Lehet, hogy nem 
kellett volna, de 200 magyar postagalambász 
az országos vezetés szavára és az elnök sza-
vára adva megkezdte, mint Villám Sportklub, 
vagy mint Dél-Budapest Sportklub a 2012-es 
szezonban a versenyzést. És november 30-a 
volt az utolsó határidő az országos vezetés 

részéről, hogy produkáljanak egy bejegyzett 
szervezetet, aminek a nevére el lehet számol-
ni az eredményeket. 

November 23-án jött létre bírósági bejegy-
zéssel is ez a társaság. Korábban gazdasági 
szempontból az úgynevezett polgárjogi tár-
saság keretében működött. És az egyesület 
valóban, november 23-a előtt a jog szem-
pontjából nem létezett, holott ekkor minden-
ki versenyzett, és ugyanúgy, ahogy korábban, 
mindenki engedte a galambokat és a galam-
bok szerencsés esetben megjöttek, kevésbé 
szerencsés esetben nem jöttek meg. 

Egyébként mielőtt bárkiben az a gondolat 
formálódna meg, hogy valami egetverően jó 
eredményeket akar itt ez a közösség magá-
nak visszakövetelni, kb. 20-30 évre vissza-
menőleg – már bocsánat a kifejezésért – a 
legszarabb szezont produkálta 2012-ben ez 
a társaság. Tehát nem arról van szó, hogy 
itt bárki azért áll fel, hogy valami csalással 
megszerzett csodálatos eredményt követeljen 
magának vissza. 

Az, hogy ez a bejegyzés ez milyen erőfeszí-
tések árán jött létre, azt nem fogom Önöknek 
ecsetelni, hetente kellett akkor a Törvény-
székre járni. Jellemző a Budapest Környéki 
Törvényszék munkájára, hogy a tavaly nyá-
ron elfogadott alapszabály-módosításunkról 
a határozatot a mai napig nem kézbesítette 
ki nekünk, hogy bejegyezte. Tehát oda szinte 
naponta ezekben az időkben nekem be kellett 
járni, sürgetni ezt a változást. De a vezetőség 
által kitűzött határidőben eleget tettünk an-
nak, amit tőlünk kértek, mi álltuk a szavun-
kat. A 2012-es év lezárult. 

Ezek után 2013-ban tulajdonképpen hábo-
rítatlanul néhány feljelentésről, amikre majd 
mindjárt kitérek, a Villám Postagalamb Sport-
klub versenyzett. Ez egy átlagos szezon volt, 
amit produkált. Majd már ennek a szezonnak 
is majdnem vége volt, amikor egyszer csak 
a derült égből kapunk egy levelet, hogy hát, 
kedves sporttársak, nem a mostani, hanem 
a mostani előtti szezonotok, hát, az le van 
húzva a WC-n, az nem volt. Az az eredmény, 
akármilyen eredmény, az nincs. Ti akkor nem 
is szerveztetek versenyt, ti akkor tulajdon-
képpen nem is ezen a bolygón léteztetek. 

Ennek egy kicsit ellentmond az, hogy van 
200 postagalambász, akik nem valami bűnö-
zők, nem valamiféle országos csalók, olyan 
galambászok, mint Önök, dettó ugyanúgy, 
nagyrészt ebben az országban 60-70 évet 
tisztességgel lehúzott emberek, akiknek van 
ez a furcsa hobbija, amin az ország 99%-a 
nem tudja, hogy mi ez és, hogy ez miért jó. 
Önök tudják, hogy mi ez, és miért jó. És ez 
a 200 ember is tudja, hogy mi ez és miért jó. 
Ezek csak versenyezni akarnak. Ezeknek van 
egy eredményük 2012-ben, le van írva egy 
évkönyvben, csak azt akarják, hogy ez ma-
radjon ott, abban az évkönyvben. 

A másik probléma az, hogy itt elhangzott 
millió egyszer a Villám Postagalamb Sport-
klub neve, hogy ilyen ügy van miatta, olyan 
ügy van miatta, amolyan ügy van miatta. Az 
nem hangzott el, és talán a legfontosabb az, 
hogy a Villám Postagalamb Sportklub ezek 
közül az ügyek közül egyet se indított el. 
Magyarán nem mi vagyunk azok, akik folya-
matosan bejelentéseket teszünk, akik miatt 
Bárdos elnök úrnak 20 kiló irattal kell járkál-
nia az ügyészségre. Megjegyzem, ugyanezen 
ügyekben nekem is 20 kiló irattal kell járkál-
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nom állandóan az ügyészségre. Már mikor 
meglátnak, akkor mondják, hogy megjött a 
galambos ügyvéd úr, az őr azt hiszi, hogy en-
gem Galambosnak hívnak. 

Tehát megint arról van szó, hogy mi nem 
azt akarjuk, hogy valamiféle előnyöket adjon 
nekünk a szövetség, itt mi folyamatosan tü-
zérségi támadás alatt próbálunk postagalamb 
versenyeket szervezni. Van köztünk egy-két 
élversenyző, van köztünk egy-két ember, aki 
abból él, hogy galambokat tenyészt és keres-
kedik velük – mondjuk 5 ember a 200-ból – 
és van kb. 190-195 olyan ember, aki csak néz, 
hogy neki azt mondták, hogy ő versenyezhet, 
aztán két év múlva azt mondják, hogy ő nem 
is versenyzett. 

Talán szemet szúr a fellebbezésünkben az 
az apróság, hogy én perrel fenyegetőzök, ez 
ugye a galamb repül, az ügyvéd meg perrel 
fenyegetőzik, ezek ilyen természetes dolgok. 
De higgyék el, hogy van pár okom. 

Képzeljék el azt a szituációt, hogy én most 
fogom magam, besétálok a MOL székhá-
zába, és azt mondom, hogy tisztel Magyar 
Olaj- és Gázipari Zrt. vagy Nyrt. van itt kö-
rülbelül 3000 liternyi gázolajról számlám, ezt 
tessék nekem visszaadni. Meg fogják kérdez-
ni, hogy ügyvéd úr, nagyon szívesen, csak 
mondja meg, hogy miért adjuk Önnek vissza 
ennek a pár köbméter gázolajnak az árát. Azt 
fogom mondani, hogy nekem azt mondta a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség, hogy 
ezelőtt két évvel nem létező versenyeket 
rendeztem. Tehát, ha ezek a versenyek nem 
léteznek, akkor én nem is tankoltam, akkor 
az én teherautóm nem is ment, tehát akkor 
ez nem is igazi gázolaj, akkor viszont nekem 
vissza kell adni a pénzt. Na most, jobb eset-
ben kiröhögnek, rosszabb esetben kihívják 
hozzám a diliházat, ha én ezt megcsinálom. 

Na most, akkor felmerül a kérdés, hogy ak-
kor kihez forduljak ezért a pénzért? Hiszen mi 
valakinek az úri becsületszavára adva megtet-
tünk valamit, betartottunk egy megállapodást. 
És akkor most ott állunk, hogy ez a megálla-
podás ez nincs, ez a megállapodás erről 2 év 
múlva ki van mondva, hogy szabálytalan volt. 
És akkor, most akkor mi mit csináljunk? Itt 
van, nyilván az elnök úr erre reagálni fog, de 
talán Önök is elgondolkodhatnak azon, hogy-
ha ilyen helyzetbe kerülnek, hogy 2 évvel 
ezelőtti eredményeik nincsenek, akkor Önök 
mit tennének a mi helyünkben.

Néhány szakmai dologról is szeretnék be-
szélni. Ez a bizonyos határozat, ami ellen mi 
fellebbezéssel éltünk, ez úgy született meg, 
hogy egyszer csak mi egy eljárás eredményéről 
kaptunk egy levelet. Ez körülbelül olyan, mint-
ha Önök közül itt bárkinek egyszer csak jönne 
egy levél, hogy tisztelt uram, Önt halálra ítél-
tük, jövő szerdán az akasztásán jelenjen meg. 
Hát, bizonyára legalábbis idegesek lennének, 
hogy hát azt se tudták, hogy Önök ellen bün-
tetőeljárás van, aztán már itt az akasztásnál tar-
tunk. Hát, és legalábbis megpróbálnának ellene 
fellebbezni. Meg megkérdeznék, hogy hát mi-
ért nem mondhattam el, hogy ártatlan vagyok. 

Mi erről a határozatról akkor értesültünk, 
amikor egyszer csak a kezünkben volt, hogy 
nincsenek eredményeink. Nem tudtuk el-
mondani azt, amit én most itt önöknek el-
mondtam, nem tudtuk elmondani, hogy papí-

ron elnöki bélyegzővel, aláírással le van írva, 
hogy november 30-ig kell megalakulnunk és 
mi november 30-ig megalakultunk. Nem tud-
tunk elmondani semmit. Egyszer csak jött egy 
papír, hogy ez nincs. Ezért fellebbeztünk. 

Nyilvánvalóan végig kellett gondolnunk, 
hogy járhatunk-e rosszul azzal, hogy mi fel-
lebbezünk. Én úgy gondolom, hogy rosszabbul 
nem járhatunk, hiszen már így Önök itt nagy-
jából az országos magyar postagalamb közvé-
lemény, minden megye, minden város, minden 
tagszövetség képviselve van. Járhatunk mi an-
nál rosszabbul, hogy mi vagyunk a feketeseg-
gűek? Mi vagyunk azok, akik semmi mást nem 
csinálunk, mint ezeket a kis szárnyas állatokat 
berakjuk egy ketrecbe, elvisszük valahova, el-
engedjük és várjuk őket vissza. Ez azt hiszem, 
ugyanaz, amit Önök is csinálnak, semmi mást 
nem csinálunk. És én itt ügyvédi munkadíj 
ellenében, magyarázkodok 200 becsületes 
galambász nevében, hogy tisztelt Közgyűlés, 
nem mi vagyunk a szarháziak, nem mi csal-
tunk, egyáltalán hol van itt csalás, hol van itt 
szabálytalanság, mi csak versenyeztünk. 

Ehhez képest folyamatosan próbálunk 
eleget tenni újabb és újabb feljelentéseknek. 
Folyamatosan arról van szó, legutóbbi példá-
ul az, hogy mi kifeszegettük a ketreceket és 
kivettünk belőle galambokat – Önök jobban 
értenek hozzá – azért, hogy a versenyek ered-
ményeit befolyásoljuk. Kétszáz valahány 
ketrecet fényképeztünk le tanúk jelenlétében, 
hogy nincsen kifeszegetve. 

Én akkor azt mondtam a Végh elnök úr-
nak, amikor ezt csináltuk, hogy a következő 
az lesz, hogy valaki feljelent minket, hogy a 
Villám Postagalamb Sportklubban mindenki 
megölte az anyát, és ameddig be nem csatol-
juk, hogy tessék, itt van anyukámnak a képe, 
vagy a halotti anyakönyvi kivonata, hogy 
egyébként már 15 éve nem él, addig megint 
mi leszünk a feketeseggűek. 

Tehát ezt nem tudom, hogy meddig kell 
nekünk még eltűrni. Nyilván az elnök úr is 
nem véletlenül hoz létre külön panaszirodát, 
mert már nem lehet azt kezelni, folyamatosan 
jönnek, hogy mi rosszul csináltuk a gyűjtést. 
Hát, nyilván elnök úr elmondja, hogy való-
ban, mindenki tudja, hogy hogy kell gyűjte-
ni. Én galambot életemben csak a Ferenciek 
terén látok jogászként kinyitom a szabályza-
tot, hát, nem derült ki belőle egész pontosan, 
hogy hogy kell gyűjteni, de már megint mi 
magyarázkodtunk. Amikor a galambokat úgy 
gyűjtöttük, ahogy egyébként ötven valahány 
éve, amióta ez a társaság együtt versenyez, 
mindig gyűjtötte. 

Tehát én nem tudom, hogy miért van az, 
hogy abba a helyzetbe került, legalábbis 
Budapesten a galambász közélet, hogy van 
200 postagalambász – de úgy tudom, hogy a 
B3-nál is előfordultak hasonló dolgok – több 
száz, vagy több tucat postagalambász magya-
rázkodik, mert őket valaki feljelentette. 

Mi eddig senkit nem jelentettünk fel. Ott 
van az elnök úrnál, már odaadtam neki, az a 
feljelentésünk, amit azok ellen az emberek 
ellen név szerint meg fogunk tenni, akik ezt 
velünk csinálják. Azért nem tettük meg, azért 
nem tettem le az elnökség asztalára ma ezt 
a feljelentést, mert mi nem háborút akarunk. 
Én azt tapasztaltam, amikor én bekerültem 

a postagalambász közéletbe, konkrétan a 
Villám Postagalamb Sportklubba, hogy 200 
ember összegyűlik, veszekszik egy hatalma-
sat, felhánytorgat 15 évvel korábbi sérelme-
ket, fejéhez vág a másiknak dolgokat, majd 
a végén kitalál egy jó megoldást, amit aztán 
egyhangúlag elfogad. 

Én semmi mást nem akarok ettől a tiszte-
letreméltó közgyűléstől, minthogy csinálja 
ugyanezt. Az előbb itt behallgattam a vitába, 
úgy hallom, hogy a 15 évvel ezelőtti sérelmek 
egymás fejéhez vágásán már túl vagyunk. Azt 
kérem, hogy gondolja meg azt, hogy kinek és 
mennyire árt az, hogy a Villám Postagalamb 
Sportklub 2012-es eredményei – mondom 
megint, az utóbbi 20 év legrosszabb ered-
ményei ennél a közösségnél – benne vannak 
egy évkönyvben, vagy nincsenek benne egy 
évkönyvben. Azóta a Villám Postagalamb 
Sportklub megszolgálta azt a bizalmat, hogy 
2012-ben kivételeztek vele. 

Mert én látom itt az arcokon azt, hogy itt 
többre az van írva, hogy ezekkel kivételez-
tek. Igen, beismerjük, kivételeztek velünk. 
Egyszer kértük, amit előírtak, azt mi meg-
tettük, és utána csak azt kérjük, hogyha mi 
megtettük, amit kértek tőlünk, akkor az, akit 
mi kértünk, az is tegye meg, amit kért tőlünk. 
Ha nem így fog történni, akkor sajnos kény-
telenek leszünk ebben az ügybe is jogilag is 
belefeszülni, meg az összes ellenünk érkező 
feljelentésbe is belefeszülni, mert nem tűrhet-
jük el, hogy mi versenyezni akarunk, mások 
meg feljelentgetni akarnak. 

Arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy 
olyan döntést hozzon, hogy ez a társaság 2 
évvel ezelőtti rossz szezon eredményeit, ami 
már egyszer ki lett nyomtatva, hadd tudhassa 
ott az évkönyvekben, hadd legyen az, hogy 
ez megtörtént, le van adminisztrálva, azóta 
mindenki szabályosan versenyez, ne kelljen 
emiatt se nekem, se a Villám Postagalamb 
Sportklubnak, se az országos vezetésnek fo-
lyamatosan bíróságra járni. És Önöknek itt azt 
hallgatni, hogy hogy rájuk a gittet valami két 
évvel ezelőtti problémán. Meggyőződésem, 
hogy azért rágjuk a gittet ezen a két évvel ez-
előtti problémán, mert valakik itt elindítottak 
egy ilyen feljelentés cunamit, és ebből kibu-
kott ez a probléma is. És kénytelen vagyok 
kimondani, berezelt az országos elnökség és 
hirtelen hozott egy ilyen visszavonuló hatá-
rozatot anélkül, hogy valakit meghallgatott 
volna, anélkül, hogy valakit megidézett vol-
na. Ez legalább annyira szabálytalan, ha nem 
szabálytalanabb, mint amit 2012-ben csinált. 

Én azt kérem, hogy simítsuk ezt el, ezt a 
múltbeli konfliktust. Ha Önöknek bármi kér-
dése van, a Villám Postagalamb Sportklub 
megalakulása, működése, gazdálkodása te-
rén, arra én válaszolni fogok. Veszekedhe-
tünk is, csak azt kérem, hogy úgy, ahogy ez a 
társaság, vagy társadalom, ez a postagalamb-
ász társadalom működni szokott, hozzon egy 
mindenkinek jó megoldást. Én semmi mást 
nem szeretnék Önöktől kérni. 

Köszönöm szépen.
Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. Végh Kálmán óhajt ki-

egészítést tenni? Nem. 
A Villámmal és a Dél-Budapesttel kapcso-

latos témához kötődően a szövetség részéről 
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a tényszerűség és a tárgyszerűség kedvéért 
ismertetném Önökkel a Dél-Budapesti Sport-
klub és a Villám Postagalamb Sportklub ala-
kulásának kronológiai sorrendjét.

2012. március 19-én Dél-Budapesti Posta-
galamb Klub alakult 15 fővel. Április 18-án a 
bíróság elutasította a bejegyzési kérelmet. Má-
jus 2-án, újra csak Dél-Budapesti Postagalamb 
Sportklub néven történt bejegyzési kérelem, 
június hó 16-án újra el lett utasítva. Augusztus 
6-án újra Dél-Budapesti Postagalamb Sport-
klub néven bejegyzési kérelem a módosítások 
miatt, október 10-én újra el lett utasítva. 

Nem akarom fölsorolni, miért lett elutasít-
va többszörösen. Kérem, tegye föl a honlap-
jára az elutasítási meg a bejegyzési kérelme-
ket a Villám Postagalamb Sportklub, illetve a 
Dél-Budapesti Postagalamb Sportklub, vagy 
hatalmazza föl a szövetséget és föltesszük a 
szövetségi honlapra. 

2012. április 12-én az elnökség fölvette a 
Dél-Budapesti Postagalamb Sportklubot a 
tagjai közé a következőképpen: „A Magyar 
Postagalamb Sportszövetsége az alapszabály 
6. szakasz, 4. pontja alapján a sportszövetség 
tagjai közé fölvette a Dél-Budapesti Postaga-
lamb Sportklubot, amelynek bírósági bejegy-
zése folyamatban van.” Ők március 19-én 
leadták a bírósági bejegyzési kérelmet. „Tag-
jainak versenyeredménye a bírósági bejegy-
zés meglétével válik hivatalossá.” „Ennek 
a 2012. évi versenyszezon végéig meg kell 
történnie.” „Mivel a Budapest 2 területi tag-
szövetség tagja az A-56 egyesület amely je-
lenleg nem tagja az újonnan alakult klubnak, 
ezért az A-56 egyesület tagjainak részére a 
tagsági viszony létesítésének lehetőségét fel 
kell ajánlani olyan formában, hogy a tagok 
személyesen kapjanak erről értesítést.” 

Ezen elnökségi ülésen három dologról 
határoztunk, egy, fölvettük őket versenyez-
hessenek. Kettő: leírtuk, hogy a versenysze-
zon végéig meg kell történni a bejegyzésnek 
Dél-Budapesti Postagalamb Klub, és a har-
madik: aki még akkor tagja volt a B2-nek az 
A-56, annak pedig biztosítsanak versenyzé-
si lehetőségeket. Ezek után történtek ezek a 
bejegyzési igények és történtek a bejegyzési 
elutasítások. 

2012. október 28-án, az október 10-i vég-
zés elutasítása után országos postagalamb ve-
zetői tanácskozás volt, ahol a Dél-Budapesti 
Klub képviseletében Végh Kálmán is részt 
vett a tanácskozáson, és fel lett szólítva, hogy 
mutassa be a bejegyzést, mert a versenysze-
zonnak valahol október elején, feltételezhe-
tően vége volt, de október 28-án biztos, hogy 
vége volt, az 100%. Tehát a versenyszezon 
végéig a Dél-Budapesti Postagalamb Sport-
klub bejegyzése nem történt meg. Ez volt 
október 28-án. 

A Végh Kálmánnal ott abban egyeztünk 
meg, hogy 2 héten belül – ő nyilatkozta – 2 
héten belül megtörténik a bejegyzés. Én erre 
mondtam, hogy akár 30-áig is várok, csak 
történjék meg a bejegyzés, és az eredményt 
az évkönyvben megjelentetjük. Kérem, ok-
tóber 28-a után, október 29-én volt egy Dél-
Budapesti Postagalamb Sportklub tanácsko-
zás, ahol minden előzmény nélkül Villám 
Klubot alakítottak. 28-án egy szó nem volt 
róla, hogy Villám Klub lesz a Dél-Budapesti, 

meg jelezni sem jelezték az országos tanács-
kozáson a változási szándékot. Nincs semmi 
problémám, legyen. 

Nem tartozik rám, mert ugye a szövetség 
csak versenyengedélyt adott. Október 29-én 
volt ez az alakulási tanácskozás, szintén 15 
fővel. És december 12-én van róla végzésük, 
a jogerős végzés. 

Közben a Szövetség részéről november 
5-én írtunk olyan levelet, amelyben megír-
tuk azt, hogy az évkönyvbe a Dél-Budapesti 
Klub eredményei bekerülnek, hogyha no-
vember 30-ig megtörténik a bejegyzés. De 
nem kaptam választ, hogy bocsika, nincsen 
Dél-Budapest, hanem Villám van. Pedig ak-
kor már 29-én megalakult a Villám. 

A november 5-i levélre semmi reakciót 
nem kaptunk, még ezzel sincs semmi problé-
ma. Megírtuk december 17-én, hogy „Miután 
nem rendelkezik érvényes bírósági végzéssel 
töröljük a Postagalamb Sportszövetség nyil-
vántartásából a Dél-Budapesti Postagalamb 
Klubot.” Ez már egy egyeztetett párbeszéddel 
született törlés, mert ugyanezen napon pedig 
az elnökségi ülésen a Villám Klubot kérésre, 
mint hivatalosan bejegyzett egyesületet, vagy 
tagszövetséget fölvette az elnökség a Szövet-
ség tagjainak sorába. 

Leírtuk, hogy törvénytelenséget követett 
el az elnökség, amikor megadta a verseny-
engedélyt. Nem beszélhetünk olyan Villám 
Klub eredményekről, ami soha nem létezett. 
Mert ha október 28-ig Dél-Budapesti Klubról 
beszéltünk, akkor hogy beszélhetünk október 
29-e után Villám Klubról? 

A Dél-Budapesti Klub kapott engedélyt, és 
versenyeztek a tagok, meg feltételezhetően 
a Dél-Budapesti Klub néven vásárolták az 
üzemanyagot. Feltételezhetően, mert nem le-
hetett másképpen, Villámon nem tudták vásá-
rolni, mert akkor még nem volt Villám. Tehát 
itt a Dél-Budapesti Klubra kérték a befizetése-
ket, nem a Villámra kérték. Olyan problémák 
merültek föl, aminek után, kérem, először is 
állásfoglalást kértem a főügyészségtől, mert 
tudtam, hogy ügy lesz belőle valamint Buda-
pesti Környéki Törvényszéktől. Az ügyészi 
állásfoglalásokat is felolvashatom, ugyanazt 
írja, amit a Budapest Környéki Törvényszék, 
és szó szerint szeretném felolvasni a Villám 
Klubbal kapcsolatos levelet amelyet a Tör-
vényszéktől kaptam.

„Tisztelt Elnök úr! A Villám Postaga-
lamb Sportklub elnevezésű civil szerve-
zet nyilvántartási ügyében megkeresésére 
tájékoztatom, hogy a Budapest Környéki 
Törvényszék 4pk60/60267/2012/5-ös szá-
mú 2012. december 12. napján jogerőre 
emelkedett végzésével nyilvántartásba vett 
Villám Postagalamb Sportklub nem tekint-
hető a Dél-Budapesti Postagalamb Sport-
klub jogutódjának. A polgári törvénykönyv 
61.§ (1) alapján az egyesület jogi személy, 
a polgári törvénykönyv 61. § (6) szerint az 
egyesület a nyilvántartásba vételével jön 
létre. A jogi személy létrejöttének minden 
esetben feltétele a nyilvántartásba vétel. 
A nyilvántartásba vételt elrendelő végzés 
jogerőre emelkedéséig a civil szervezet nem 
tekinthető létrejött szervezetnek. A Dél-
Budapesti Postagalamb Sportklub a Civil 
Szervezetek Országos névjegyzékében nem 

szerepel, nyilvántartásba vételét egyetlen 
törvényszék sem rendelte el, következés-
képpen jogi személynek soha nem volt te-
kinthető, így jogutódja sem lehet. Ebből a 
szempontból nincs jelentősége annak, ha a 
Dél-Budapesti Postagalamb Sportklubot és 
a Villám Postagalamb Sportklubot ugyan-
azon személyek alapították.”

Ennyi a Budapest Környéki Törvényszék 
állásfoglalása, ezt érkeztetett tegnap a köz-
gyűlésre való tekintettel. És nem akarom az 
előzőeket sem megismételni, az elnökség 
törvénytelenséget követett el – jó szándék-
kal – de hogy az elnökséget is meg engem 
is enyhén szólva becsaptak és félrevezettek, 
ezt gondolom, nem kell magyarázni. És hogy 
nem kell magyarázni azt sem, hogy a Dél-
Budapesti Klub nem létezett, arról nekem itt 
papírom van, felolvastam. 

Rosszul döntöttünk, amikor a Dél-Bu-
dapesti Klub eredményeit Villám néven 
hoztuk nyilvánosságra, a törvénytelenséget 
pedig úgy gondolom, hogy orvosolhatjuk 
azzal, hogy eltöröljük az eredményt. Nem 
Villám Postagalamb Sportklub eredmé-
nyek születtek. Dél-Budapesti Postagalamb 
Sportklub versenyként lett meghirdetve, 
lebonyolítva, pénz beszedve, elköltve, 
eredmény számolva. Miért akarunk Villám 
Postagalamb Sportklub értékelést úgy, hogy 
2012. október 28-án arról beszéltünk, hogy 
két hét múlva Dél-Budapesti Postagalamb 
Sportklub bejegyzésem lesz? És a Villám 
Postagalamb Sportklub 2012. október 29-
én alakult meg. Ennyivel szerettem volna 
kiegészíteni. Az ügyvéd úrnak van-e kiegé-
szítenivalója?

dr. Gerencsér Ferenc, ügyvéd:
Ez tulajdonképpen peres szempontból egy 

csapdahelyzet, amibe kerültünk. Mert ugye, 
hogyha most a tisztelt gyűlés azt fogja mon-
dani, hogy nem fogadja el ezeket a 2012-es 
eredményeket, akkor, ahogy a tisztelt kollé-
gám mondta, ők perelni fognak, feltehetően 
bíztatási kár, vagy egyéb körben, amit majd 
a bíróság elbírál. Ha elfogadja az eredménye-
ket a tisztelt gyűlés, akkor, miután itt szomo-
rúan hallom, hogy feljelentések sokasága van 
itt körön belül, nagy valószínűséggel lesz va-
laki, aki ezt az eredmény elfogadást meg fog-
ja támadni, mondván, hogy egy nem létező 
egyesület nem létező tagjaként versenyeztek 
emberek, és azok az eredmények kerültek be 
évkönyvbe. És adott helyzetben egy megálla-
pítási perben kérni fogja, hogy állapítsa meg 
a bíróság, hogy ezek az eredmények nem 
léteztek. Hogy marasztalásnak van-e helye, 
azt még végig kellene gondolni, de ez tisztán 
perjogi kérdés. Ez biztos, hogy ezt a pert tel-
jes bizonyossággal elveszti a szövetség. 

Tehát egy nem létező egyesület tagjaként 
lebonyolított versenyek eredményeit nyil-
vánvalóan nem lehet bejegyezni. Ettől füg-
getlenül Önök megszavazhatják, csak ezt 
mint ügyvédként elfogom mondani, hogyha 
ezt valaki perrel megtámadja, azt perrel el 
fogjuk veszíteni. 

A másik per, amit a kollégám mond, hogy 
indítani fognak, az egy nyitott kérdés, eredmé-
nyekbe nem merek bocsátkozni, ez egy ösz-
szetett kérdés. Kétségtelen, hogy az elnökség 
jóhiszeműen, de hibásan járt el. Ugyanakkor 
viszont a tagság is, aki ezt kérelmezte, hogy 
adjanak helyt annak, hogy ő versenyezhessen 
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úgy, hogy nincs bejegyzett egyesület, ők is 
hibásan jártak el, hiszen egy egyesület tag-
jai hivatalból tisztában vannak egy egyesület 
szabályaival, nem mondhatják azt, hogy nem 
ismerik. És ők is tudták, hogy csak bejegyzett 
egyesület tagjaként lehet versenyezni. Egy 
felfüggesztő feltétellel kaptak versenyenge-
délyt, nem kaptak, nem kellett volna ezt a 
versenyengedélyt valóban megadni

Ennek a felfüggesztő feltételnek nem tettek 
eleget. Azt tudni kell, hogy a jog a kategóri-
ák tudománya, azt, hogy valaki egy adott jogi 
személy, az egy kategória. Ahogy a törvény-
szék levele is mondja, a Dél-Budapesti Egye-
sület nem jött létre. Semmis. Nullum. Még 
annyi se, mint egy halott ember, akinek van 
egy múltja, vagy egy felszámolt cég, aminek 
szintén van egy múltja. Nem létező egyesület. 

A Villám, az később alakult, és ahogy a 
törvényszék is megmondta, hiába alakult 
ugyanazzal a tagsággal, bár még ez is kérdé-
ses, hogy olyan tökéletesen átfedő a tagság. 
Hiába alakul ugyanazzal a tagsággal, egy má-
sik egyesület. Ha én alakítok ma, egy pici ha-
sonlattal élve, egy kft-t, önökkel, így együtt, 
majd három hét múlva alakítok egy másik 
kft-t, bocsánat, ezt a kft-t felszámoljuk pél-
dául, vagy alakítok önökkel egy másik kft-t, 
nem lesz jogutódlás. 

Két teljesen külön egyesületről van szó, 
hiszen alakuló gyűlésük volt, azt hiszem, ok-
tóber 29-én alapító gyűlés, akkor fogan egy 
egyesület, és akkor születik meg, amikor be-
jegyzik. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy itt 
közös hibából történt, egy nagyon-nagyon 
sajnálatos esemény, és én megértem itt az in-
dulatot, meg megértem azt, hogy a 2012-es 
eredmények elvesznek, de ha ezt bejegyez-
zük – megtehetjük, hiszen önöké a szuverén 
döntés – de ezt perben el fogjuk veszíteni. 

Ugye amennyiben a Villám Sportklub pe-
rel – egyébként kérdés, hogy a Villám Sport-
klub perelhet-e a nem létező Dél-Budapest 
káráért, nyilvánvalóan csak a természetes 
személy, vagy az egyéb nem természetes 
személy tagok perelhetnek, ugye kollégám is 
bólogat, tehát nyilván az is egy pertípus – ez 
egy kártérítési per, bonyolult, összetett, évek 
múlva ki fog derülni, hogy kinek és milyen 
szinten volt igaza.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen.
dr. Esik Sándor, ügyvéd:
Előre bocsátom, hogy én itt a béke hangján 

szeretnék szólni, tehát nekem az utolsó szán-
dékom az, tökéletesen egyetértek a kollégával 
ebben, körülbelül 2-3 évet iszap birkóznánk 
egymással a törvényszéken, amíg kiderülne, 
hogy a-t, vagy b-t mondanak. De. Először is 
rögzíteni szeretném azt, hogy az kategoriku-
san nem igaz, hogy az országos vezetés nem 
volt folyamatosan tájékoztatva. 

Magában az október 29-i alakuló, Villám 
alakuló jegyzőkönyvben ott van leírva, hogy 
mi történt korábban és ez miért történik. De 
én, nem erről akarok beszélni. Nem akarom 
felhánytorgatni ki mikor, kinek, mit mondott, 
higgyék el, én azért vagyok ügyvéd, hogy ha 
én azt mondom, hogy valaki valamit mon-
dott, azt én tudom bizonyítani. De nem erről 
akarok beszélni. 

Arról akarok beszélni, hogy ugye, vannak itt 
jogi személyek, természetes személyek, meg 
vannak galambok. Na most, ezt most úgy tűnik, 
mintha néhány ezer galambot levágtunk volna 

október 28-án, a seggünkből kihúztunk volna 
október 29-én megint néhány ezer galambot, 
hogy újra kezdjük vele a versenyzést. A helyzet 
az, hogy a galambok nem változtak ebben az 
ügyben. Amiért mi itt ebbe ennyire belefeszü-
lünk az az, gondolják azt meg, hogy ezeknek a 
galamboknak eredményei vannak. Még egyszer 
mondom, nem jó eredményei abban az évben. 

De Önök el akarnak adni egy galambot, 
venni akarnak egy galambot, el akarnak cse-
rélni egy galambot, pároztatni akarnak egy 
galambot egy másik galambbal, hát nem 
előveszik, hogy milyen eredményeik vannak 
ennek a galambnak? Meg fogják kérdezni, 
hogy hol van ennek a galambnak, ez a ga-
lamb 2012-ben itt… 

Persze, hogy nem dicsekszik, ebben önnek 
igaza van, csak ha a galamb ükunokájánál egy-
szer megkérdezik, hogy ez egy olyan galambnak 
az ükunokája, amelyik 2012-ben ideiglenesen 
halott volt? Tehát mi, annak sem vagyunk elle-
nére, még egyszer mondom – és ezt részemről 
akár megegyezési ajánlatnak is lehet tekinteni 
– ha ennek a jogi érvelésnek helyt adunk és azt 
mondjuk, hogy valóban, abban az évben, tény-
leg nem a Villám Sportklub versenyzett, hanem 
egy másik néven, de ugyanaz a közösség. De. 
Én csak azt szeretném, hogy ne kerüljön itt 200 
ember olyan helyzetbe, hogy van neki egy va-
lag galambja és egyszer csak elolvassuk, hogy 
ezek a galambok egy évig halottak voltak. 

Önök mennyire vennének komolyan egy 
olyan galambászt, akinek a galambjai egy 
évig halottak voltak? Itt csak azt kérem az 
országos szövetségtől, hogy valahogy arra 
találjunk már megoldást. Igaza van ebben 
a kollégának, ebben mindenki sáros. Azzal 
kezdtem, hogy ebben bizony a Villám Pos-
tagalamb Sportklub tagsága is idáig sáros. 
Akárki azt akarja mondani, hogy mi sárosak 
vagyunk, igen, sárosak vagyunk. Én azt mon-
dom, hogy a szövetség is sáros, és ebben a 
szövetség ügyvédje egyetért velem, tehát úgy 
gondolom, hogy ezt is elfogadhatjuk. 

Én csak arra akarok egy konstruktív meg-
oldást itt, ezen a közgyűlésen hallani, hogy 
ebből a kölcsönösen sáros helyzetből, ha már 
emberek utálták meg egymást egy életre, már 
itt veszekszünk egymással, legalább a ga-
lambjaink jöjjenek ki jól. 

Tehát elnök úr, én csak erre akarok egy jó 
megoldást. Ha erre van egy jó megoldás, ter-
mészetesen a fellebbezésünket abban a pilla-
natban vissza fogjuk vonni.

Bárdos István, elnök:
Jó. Köszönöm szépen. A szavazás előtt 

néhány dolgot. Az ügyészséggel, én ebből 
több levélváltást csináltam, a legutolsó levél, 
2014. január 22., amelyben az ügyésznek egy 
mondatát olvasnék föl. „A klub és a Villám, 
tehát a Dél-Budapesti Klub és a Villám Pos-
tagalamb Sportegyesület nem ugyanaz a sze-
mély.” Tehát kettő szervezet állítja, amelyet 
az ügyvéd úr is állít, meg gondolom, hogy már 
a Dél-Budapesti, vagy a Villám tagok is elfo-
gadnak, hogy a Dél-Budapesti Klub és Vil-
lám Klub nem ugyanazon egyesület, és főleg 
nem jogutód közösség az egyik a másiknak, 
mert nem volt bejegyezve. Ez az egyik do-
log. Ezt ügyészi, bírósági állásfoglalásokkal 
tudom alátámasztani. Másik dolog az, hogy 
mindenről tájékoztattunk, tájékozódtunk, az 
események történésekor nem igaz. 

Az én tudomásom szerint az Ön megbízása 
október 29-i Villám alakuló üléssel kezdődött. 

Tehát az előző Dél-Budapesti krónikában az 
ügyvéd úr nem vett részt. Akkor nem tudom, 
Dél-Budapesti ügyben miről beszélünk. Amit 
én tudok, csak a dokumentumokból tudom. 

Amikor azt mondom, hogy Alapszabályuk 
szerint is a Tagszövetségeknek be kell külde-
ni a közgyűlési jegyzőkönyveket, pontosan 
ezért mondom, hogy mindent megismerjek és 
ne akkor találkozzak dolgokkal, amikor vala-
mi problémát meg kell oldani. Van két olyan 
határozat a szövetség birtokában, ebben az 
ügyben, amely bírósági, illetve ügyészségi 
állásfoglalással mondott ki végeredményt, mi 
nem a Villám eredményét töröltük el, hanem 
a Dél-Budapesti Klub, be nem jegyzett klub 
eredményét semmisítettük meg. 

A második dolog, 15 fővel alakítottak 
klubot, de ezen anyagok birtokában egyik 
anyagban sem, egyik közgyűlési jegyző-
könyvben sem találok olyat, hogy a 15 fő 
alapító tag, kibővült 200 főre. Mikor, hol, 
hogyan? Sehol nem találok ilyet. Lehet, hogy 
van, és hozzám még ez nem került, de ez 
már megint egy másik kérdés. Tehát én úgy 
gondolom, hogy erről az ügyről nincs tovább 
mit beszélni. Volt egy Dél-Budapesti Posta-
galamb Sportklub, a Dél-Budapesti Postaga-
lamb Sportklub, ügyében a szövetség hozott 
egy rossz határozatot, egy jóhiszeműen ho-
zott rossz versenyengedély kiadásról döntött, 
azt mi visszavonhattuk, mert nem történt meg 
az egyesület bejegyzése. Hozzáteszem, nem 
is kellene erről vitatkozni, hiszen le van írva 
az első pontban, hogy amennyiben a verse-
nyek végeztéig megtörténik a bejegyzés, el-
fogadjuk az eredményeiket. 

A feltételeket nem teljesítették, a bejegyzés 
sem történt meg. Lehet erről még itt egy órá-
kig beszélgetnünk. A közgyűlésnek erről ha-
tározatot kell hozni, és én azt mondom, hogy 
a szövetség azt fogja végrehajtani, amit a köz-
gyűlés mond. Ha ti azt szavazzátok meg, fo-
gadjuk el a Dél-Budapesti Klub eredményeit 
2012 évre, akkor azt fogjuk végrehajtani. Az 
interneten meg a szaklapban meg fogom je-
lentetni, ha azt, hogy nem fogadjuk el, akkor 
nem fogadjuk el, és az indokokat majd a szak-
ma hozzáteszi, én úgy gondolom, hogy ezzel 
ezt az ügyet szeretném lezárni úgy, hogy sza-
vazásra szeretném föltenni a kérdést.

Szavazzanak arról az előterjesztésről, hogy 
fogadjuk el a Dél-Budapesti Postagalamb 
Klubnak az eredményeit a fellebbezésüknek 
megfelelően 2012 évre Villám Postagalamb 
Sportklub néven. Aki igennel szavaz, az emel-
je föl a szavazó lapját. Nyolc. Aki azt mondja, 
hogy nem? Többség. Aki tartózkodott. 15 tar-
tózkodással, elutasítottuk. 

A határozatot 15 napon belül megküldjük 
a Villám Klubnak és köszönjük szépen az 
együttműködést ez ügyben.

Következő 7. napirendi pont, az alapsza-
bály változások előterjesztése. Mindenkinél 
ott van az alapszabály változási tervezet, ame-
lyet úgy küldtünk ki, hogy színesben van az 
oldalon a változtatások. Pontonként haladnék. 

1. szakasz
6. A Sportszövetség felett az Legfőbb 

Ügyészség gyakorol látja el a törvényességi 
felügyeletet ellenőrzést.

7. A Sportszövetség versenysport (további-
akban: hivatalos versenyek) és tömegsport 
(továbbiakban: hobbi versenyek) jelleggel 
szervezi versenyeit.



Különszám, 2014. április 21

Versenysportnak minősül a Sportszövet-
ségbe megállapodás alapján belépett tagszö-
vetségek és a Maraton Klubok által a Sport-
szövetség engedélye alapján, a szabályok 
maradéktalan megvalósításával folytatott 
versenytevékenység.

Tömegsport versenyt bármely más szerve-
zet vagy magánszemély, vagy ezek csoportjai 
rendezhetnek, az ilyen verseny szabályai az 
abban résztvevők szándéka szerint kötetle-
nül állapíthatók meg.

Egyes szakasz 6. pontjában, a sportszö-
vetség felett nem a Legfőbb Ügyészség gya-
korolja a törvényességi felügyeletet. Van-e 
hozzászólás?

Bátor Antal, 29-es Tagszövetség:
Tisztelt Közgyűlés! Számomra meglepetés 

volt a Derby Klubnak az ilyen módon törté-
nő beemelési javaslata az Alapszabályba. A 
héten több tagszövetség vezetőjével, vagy 
meghatározó tagjaival, tehát is-is tárgyaltam 
és beszéltem, meg érdeklődtem, hogy tulaj-
donképpen a derby klubok működése hogyan 
van szabályozva. Egyáltalán tudjuk-e, hogy a 
derby klubok hogy tervezik a működésüket? 
Hány derby klub van? 

Tegnapelőtt Nagypál László felhívott, több 
mint másfél órás beszélgetés után – szó sze-
rint beszélgettünk, nem veszekedtünk, bár 
mondott pár érthetetlen és nagyon kemény 
dolgot – próbáltuk egymást meggyőzni, fő-
leg ő engem, hogy ne szólaljak ma fel, ne 
emeljek kifogást a Derby Klub bekerülésére 
a szabályzatba. 

Sok mindent mondtunk egymásnak és 
hangsúlyozom, hogy nem durván, de kértem, 
legyen itt, beszéljük meg, vagy a képviselő 
legyen itt, mondja el, hogy mit terveznek, ho-
gyan szeretnék a tevékenységüket, és mit kí-
vánnak folytatni a szövetségek keretein belül. 
Ezt nyugodtan jegyzőkönyvbe is mondom. 
Reagált: „60 fölötti kommunista vén hülyék 
közé nem megyek el”. Ezt mondta Nagypál 
László, tehát a közgyűlésre. 60 év fölötti hü-
lyék, kommunista hülyék. Szóltam neki, hogy 
„Laci, nem felejtetted el, hogy mit mondtál, 
mert ezt ismételni fogom itt ma”. Mondta, 
hogy nyugodtan, mert a véleménye ez. Kö-
vetkező, sok mindenről beszéltünk, mondta, 
hogy nem kívánják a magyar postagalamb 
sportot tönkretenni, nem kívánnak kilépni. 

Jeleztem, hogy mi a tervük, nem kívánnak 
kilépni, csak maradnának a jelenlegi környe-
zetükben, de közben azt is elmondta előtte, és 
megint figyelmeztettem, „Laci, több mindent 
olyat mondtál, ami ellentétes”, hogy ők már 
60 millió forintot fektettek be, vagy meglevő, 
vagy megrendelt járművekre. Megkérdezem, 
abban a környezetben, ahol most versenyez-
nek, vagy szállítják a galambokat, kell-e 
ekkora szállítókapacitás? Mikor kérdeztem, 
mondta, hogy ez egy jövő dolga. Nem a jövő 
dolga, ez a jelen, a mai nap dolga. 

Ugyanis gyerekek, én biztosan tudom, 
mert megkereste és utána nem is titkolta, 
hogy megkeresett területeket, a legsűrűbb 
galambász területeket, ahonnan ők a galam-
bokat szállítani viszik, szállítani akarják. És 
mit csinálnak azok a tagszövetség… Nem 
a megyében, egy vagy két egyesülettel ren-

delkező területekből szállítják, hol egy-egy 
nagyváros és környezetében nagyon sok 
galamb van. Tehát általában az autópályák 
környékén. 

Na most én utána elmondtam neki, hogy 
Laci, miért kellenek mindezek, mit akartok ti 
javítani ezzel az új rendszerrel, hogy ti szál-
lítotok, valamilyen szinten ilyen-olyan, nem 
nagyon jó minőségű autókkal. Mert mond-
ta, hogy légkondicionáltak a járművek. Mit 
akartok elérni? Hogy a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség eredménye, a galambászat 
minősége javuljon. Hogyan? Tönkreteszi a 
tagszövetségeket. Egy-egy csoport, egy-egy 
területnek szuper jó feltételeket biztosít és rá-
adásul az ő pénztárcájuknak a gyarapításával. 
A többi galambásznak és ez mondjuk, talán 
lehet, ha nem akarok mondani területeket, 
mert nem szeretnék se számháborúba, sem 
belekavarodni, de egyes területeken elmegy, 
ott összegyűjtik, elhozza, röpteti őket. 

Na most, ami onnan hiányzik, az a tagszö-
vetség többi tagja honnan pótolja a szállítási 
költségeket? Elnök úr azt mondta, nem sza-
bad tovább osztódni. Mire jöttek létre? Meg-
kérdeztem a Lacit, hogy hány új tagot hoztok 
ezzel a Magyar Postagalamb Sportszövetség-
be, hányat hoztatok, már mióta vagytok, mert 
ha ti húszat fel tudtok mutatni, mondtam, 
akkor én most meghajlok előtted. És nagyon 
kértem, jöjjön el. Itt támogassa, vagy mondja 
el, hogy mit szeretnének, mondja el a prog-
ramjukat a jövőben. Abszolút megosztás. 

A végén meg képzeljétek el mit beszéltem? 
Hát mondtam, hogy gyerekek 20 km-en túl ez 
már nem nyereséges, ha a galambásznak vin-
ni kell a galambokat, mert aki távolabb lakik 
a gyűjtőhelytől, már 20 oda, 20 km vissza és 
itt jött a döntő, az órabontás, ugyanez. Nem 
kell eljönni az órabontásra. Kérdezzék meg, 
milyen eredmények vannak, s akinek gyenge, 
az maradjon otthon. Fontos, jegyzőkönyvbe 
mondom ezt is, remélem szó szerint lesz, fon-
tos, nem kell jönni, megkérdezi, hogy hát nincs 
eredményem, mert ugye csak a díj számít, a 
többi nem, akkor ő azt mondja, hogy marad-
jatok otthon. Majd mikor jöttök a gyűjtésre ak-
kor töröljük az órátokból. Gyerekek! Nagy Pál 
László mondta. Nem én. Töröljük az órátokból, 
hívjatok fel. Gyerekek! Ha itt ülne, akkor is ezt 
mondanám, meg bármikor ezt mondom, mert 
jelezte, hogy nem kell eljönni órabontásra. 

Na most, ha ez így történik gyerekek, ak-
kor az a csalás egyik formája, amiről ma egy 
fél napot, vagy a gyűlés 50%-át erről beszél-
tünk. Az eredmény nem valós, mert szóltunk, 
ne hozzátok, de a galambjaitok a listába így 
is, úgy is bent vannak, a 20%-ot növeli. Én 
nagyon szeretném, sporttársak, erről külön 
döntenénk, hogy felvesszük, nem vesszük 
fel. Én nem zárkózok el semmi újtól, de tud-
juk, mit akarnak, tehát most, vagy mondták, a 
jövőben adják le, hogy mit terveznek, hogyan 
és hogy végzik ki az egyes tagszövetségeket. 
Ez nagyon döntő dolog. A jövőnk függ ettől. 

Mert a 300 galambász, az nem csak azért 
lett, vagyis lettünk kevesebben, mert min-
denki megcsömörlött, egy része igen. De 
hányan vagyunk a 60 éven felüliek? Hányan 
vagyunk a 20 éven aluliak, vagy a 30 körüli-
ek? Mindenki tudja. Egy igaz, amit mondok, 
60 fölöttiek vagyunk többségében. 10-15 év 

múlva, az itt ülőkből nem sok tag fog már 
közgyűlésen részt venni. Galambászatban se 
tud, mert korunk alapján nem tudnak, és sze-
rencsés esetben még élnek. 

Egyelőre ennyit akarok, ha kérdeztek, én szí-
vesen mondok, szívesen reagálok tovább, csak 
az időt, nem akarom rabolni. És azt kérem, 
hogy tényleg szavazzunk külön erről, hogy 
akarjuk, nem akarjuk. Köszönöm szépen.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen.
Bacskai Sándor:
Elnézést, én is beszéltem a Nagypál La-

cival, én úgy gondoltam, mivel nekünk is 
mondta, hogy nem kell az órát levinni hoz-
zá, hogy akik odamennek versenyezni, ad-
juk meg neki a tisztességet, versenyezzenek 
nyugodtan, fogadjuk el őket, de csak egy 
feltétellel, hogy minden egyes órát bont-
sanak ki időre. Én is viszem, én is időre, 
mert amennyiben nem viszi el az órát, azt 
mondja neked se, meg neked se, meg neked 
se, ez egy kollektív csalás, mert akkor 5-10 
embernek kibontsák az órát és az első, mit 
tudom én, hány százalékba fog szerepelni a 
galambja. Nem. Ha ő fölvállalja, hogy el-
viszi olcsón a Nagypál Lacihoz a galamb-
ját, semmi akadályát nem látom, sem ma-
gamnak, sem másnak, de amennyiben nem 
bontsák ki az órát, 5 órát a 100-ból, vagy 
a 200-ból, akkor az egész eredményét min-
denkinek töröljék el. Ha ő elvállalja, akkor 
bontsa ki, menjen el, és csinálják meg, be-
csületesen. Köszönöm.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen. Mészáros János.
Mészáros János, Kolumbia Tagszövetség:
Mészáros János vagyok, Kolumbia Tag-

szövetség elnöke. Ugyancsak ehhez a témá-
hoz szeretnék hozzászólni, mert bár nagyon 
sokan vannak itt közöttünk, akik jó messze 
laknak Budapesttől, piszkosul szeretnének 
ilyen derby klub rendszerben versenyezni. 
Na majd, ha odajutnak, már nem szeretnék 
annyira. 

Történeti hűség kedvéért el szeretném 
mondani, hogy 2013. év elején, amikor dr. 
Gotthard László és Nagypál László segít-
séget kértek a környező tagszövetségektől 
ahhoz, hogy mérjük föl az igényt, hogy egy 
új, pénzdíjas versenyre milyen igény lehet, és 
próbáljuk meg ezt támogatni, a pénzdíjas ver-
seny rendezésének a támogatottsága megvolt 
részünkről. Igen ám, csak aztán még felénél 
sem járt a szezon, nyilván rádöbbentek, hogy 
kevés a résztvevő. 

A veszteségnél minden kisebb veszteség 
jobb, tehát már akkor elkezdték szervezni, 
bár nem voltak tagszövetség, tagszövetség 
szerűen a fiatal versenyeket és már szedték 
is be a pénzt. Rendkívüli kedvezményekkel, 
amivel a környező tagszövetségek nem tud-
tak lépést tartani. Még vége sem lett a fiatal 
versenyeknek, már szedték a 2014. évre a 
pénzt, mondván, hogy ők szuper olcsó áron 
viszik, és sajnos az elnökség asszisztált ehhez 
az egészhez. 

Eleve, véleményem szerint nem volt telje-
sen törvényes, hogy velük egyáltalán meg-
állapodást kötöttek, hiszen a pillanatnyilag 
érvényben levő alapszabályunk kimondja, 
hogy nem lehet úgy, meg kell tagadni olyan 
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versenyszervezet létrehozását, amely sérti a 
környező, már kialakult érdekeket. Nos, ezek 
az érdekek igen erősen sérültek, ugyanis gya-
korlatilag minden környező tagszövetségből 
800-1000 galamb most kiesett, átkerült a 
Derby Klubhoz. 

Ott röhögnek rajtunk, hogy most akkor 
fuvarozzatok olcsóbban, mi már elvittük 
a galambjaitoknak 20-25%-át. Nehéz lesz 
megoldani, de megoldjuk. Vélemény szerint 
nem hivatalos verseny az, amit ők csináltak 
és semmiképpen nem hasonlíthatjuk össze és 
nem vehetjük egy kalap alá a Maraton klubok 
és a Derby Klub működését. A Maraton klu-
bok rendkívül speciálisak, rendeznek évente 
három versenyt. Oda azok a tagok küldenek, 
akik úgy gondolják, hogy az ő galambjaik 
erre alkalmasak, ők itt megtalálják ebben a 
szórakozásukat és ez abszolút nem veszé-
lyezteti a tagszövetségek működését. Ezzel 
nincs is semmi baj. 

Ugyanakkor a Derby Klub, gyakorlatilag 
kapna kerületi hatáskört, de nem vonatkozik 
rá az átigazolási szabályzat, tehát bármikor 
szezon közben is simán viheti az embereket, 
meg az emberek vihetik át a galambjaikat az ő 
versenyeikre. Viszont elismerjük az eredmé-
nyeiket hivatalosnak. Ha elismerjük, akkor én 
azt gondolom, nem korlátozásként, csak hogy 
tudjuk, merre hány méter, két esetben lehet 
hivatalos a Derby Klub versenye a galam-
bok számára: a Derby Klub saját tagjai, nem 
pártoló tagok, meg tiszteletbeli tagok, meg 
ilyen-olyan tagok részére, tehát a saját tagok 
galambjainak az eredménye; illetve azoknak 
a galamboknak az eredménye legyen hivata-
los, amik pénzdíjazás mellett, tehát pénzdíj 
fogadással vesznek részt a versenyen. 

Akkor majd meggondolja a tag, hogy, de 
nem úgy értem ezt, hogy annak a tagnak, 
aki pénzdíjat fizet, mert akkor Kiss Jóska 
odavisz 80 galambot, egyet megfog a pénz-
díjra, és máris hivatalos a 80 galamb. Nem. 
Csak annak a galambnak az eredménye, ami 
pénzdíjas fogadáson vesz részt. És a klub kö-
telezett legyen arra, hogy ezeket a hivatalos 
versenyeket külön közzétegye. Saját tagok 
és pénzdíjas fogadású galamboknak. Minden 
más esetben nem kell hivatalosnak tekinteni 
ennek a klubnak az eredményét. És ilyetén, 
ahogy most benne van az alapszabály mó-
dosításban, kérem a közgyűlést, hogy ne fo-
gadja el, hogy a Derby Klub azonos joggal 
rendelkezzen a Maraton klubokkal, a tagszö-
vetségekkel. 

Ugyanis pillanatnyilag, még egyszer mon-
dom, tagszövetségi jogaik vannak és kötele-
zettségeik, pedig nincsenek, röhögnek a há-
tunk mögött, viszik el az embereket. 

Ráadásul, még egy adalék, a környéken 
több 60-70 éve működő egyesület szűnt meg 
miattuk, ugyanis a tagok fele-harmada elment 
másik, illetve elment a Derby Klub egyesüle-
teibe, vagy a Derby Klubhoz röptetni, a másik 
fél egyesület meg nem tudja már produkálni a 
törvényesség, vagy a sportszerűség szabálya-
it. Kénytelenek voltak beolvadni máshova, 
sokan abbahagyták. Az én tagszövetségem-
nél tavaly 224 főből, 198-ra csökkentünk. 
Körülbelül 10-15 ember van, aki egyébként 
csak is ilyen pótgalambász volt, tehát névleg 
volt, a többi aktív. De a meglévő aktív tagok 

is legalább 800-1000 galambot átvisznek a 
Derby klubba úgy, hogy röptet a tagszövet-
ségben 20-at, a Derby Klubba meg 40-et és 
röhög a markába. Úgyhogy kérem a közgyű-
lést, hogy ne fogadja el az ilyen jellegű mó-
dosítást, hogy a Derby Klub, Maraton Klub, a 
tagszövetségekkel egyenlő legyen.

Bárdos István, elnök:
Van az egyes szakaszhoz hozzáfűzni való 

valakinek? Kérdése? Nincs, akkor úgy fo-
gunk szavazni, hogy a szakaszt megbeszél-
tük, szavazunk róla.

Tehát az első szakasznak a 6-os pontjában 
történt változás, hogy az ügyészség látja el 
az ellenőrzést. 7. pont Aki egyetért a 6.-7. 
változtatással az szavazólapjával szavazzon. 
Igen. Többség. Tartózkodik. Senki. Ellene. 
Senki.

Derby Klub és nem derby klubokról be-
szélek jelzem Bátor Antalnak, a szövegben 
való fogalmazás adja azt, hogy tagszövetsé-
gek és a maraton, derby klubok. Mert vannak 
maraton klubok és a Derby Klub.

A fejlődést és a jövőt nem lehet megállí-
tani. Lehet hozni elutasító határozatot, tol-
hatjuk ezt a problémát magunk előtt, meg 
kihagyhatjuk az alapszabályból. Egyetlen 
egy dolog, ami nagyon fontos. Ha nem a pos-
tagalamb szövetség keretein belül történik 
a versenyzés, akkor az eredményeket nem 
tudjuk ellenőrizni, illetve azon versenyzők 
eredményei, akik ott vannak, azok nem te-
kinthetők hivatalos versenyeredményeknek. 
Tovább osztjuk a közösségünket, létszámban 
is, versenyzőkben is.

Második dolog. Ha a postagalamb szövet-
ség keretein belül, mint például a maraton 
klubok szervezik a versenyeket, akkor a 
versenyszabály minden egyes dolga rájuk 
ugyanúgy vonatkozik. Kérem, észrevételek 
merültek föl tavaly és nem kaptak versenyen-
gedélyt önállóan a Budapest I. Tagszövetség 
felügyeletével versenyeztek. Mint ahogy más 
egyesületek is versenyeztek, más tagszövet-
ségek felügyeletével. Tehát azt mondom, 
hogy a tavalyi versenyzésük ellen is érkezett 
észrevétel, kifogás, amit jeleztünk feléjük, 
ismertettük. Pl.: a versenyszabályzatban egy-
értelműen le van írva, hogy minden verse-
nyen indított órát kötelező felbontani akkor 
is, hogy ha nincs benne értékelhető galamb. 
Tehát ezt nem a versenyző, vagy a verseny 
szervező dönti el, hogy most viszem az órát, 
vagy nem viszem. Ilyenkor az egész versenyt 
meg kell óvni, a szabály írja elő, hogy min-
den versenyző óráját föl kell bontani. Min-
den verseny után, ha van benne értékelhető 
galamb, ha nincs.

A Szövetség szándéka az volt, hogy olyan 
versenyeket szervezhessenek, akár terüle-
ti, országos pénzdíjas verseny, mert most a 
pénzdíjat mindenek fölött tekinti mindenki. 
Aki úgy érzi, hogy a Derby Klub bekerüljön 
a maraton klubok sorába önálló versenyszer-
vezési joggal, az szavazó lap felemelésével je-
lezze. Aki igennel szavaz: 5. Aki úgy érzi, hogy 
nem. Többség. Tartózkodna? 2 tartózkodás.

Meg fogjuk írni a levelet, tagszövetsé-
gi felügyelettel szervezhetnek versenyeket, 
amennyiben hivatalos versenyt óhajtanak 
szervezni és a tagszövetséget pedig majd 
vagy kiválasszák, vagy megtalálják, vagy 

kijelöljük. Én nagyon sajnálom, hogy most 
nemet mondott a küldöttgyűlés. Nem biztos, 
hogy ettől a tagszövetségek, a környező tag-
szövetségeknek a programja, létszáma, élete 
és versenyzése szabályosabb, több és jobb 
lesz. Erre azért térjünk vissza jövőre.

10. A Sportszövetség a közhasznú szer-
vezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. 
§-ában a 2011. évi CLXXV. törvényben 34. 
§-ában meghatározottak alapján: közhasz-
nú szervezetként valósítja meg céljait.

b) A Sportszövetség céljai megvalósítása 
érdekében a Közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény 26. §. c). pontjában 
felsorolt közhasznú - a társadalom és az 
egyén közös érdekeinek kielégítésére irá-
nyuló – tevékenységek közül az alábbiakat 
végzi, illetve támogatja:

• 26. § c) 4.: nevelés és oktatás, képesség-
fejlesztés, ismeretterjesztés,

• 26. § c) 8.: természetvédelem, állatvédelem,
• 26. § c) 14.: sport, a munkaviszonyban 

és a polgári jogi jogviszony keretében meg-
bízás alapján folytatott sporttevékenység ki-
vételével.

10-es pont. A ‘97-es évi törvény változott, 
2011-es évi civil szervezetekre vonatkozó 
törvény és változásai. Van kérdés, hozzá-
szólás? Nincs. Kérem, hogy fogadjátok el. 
Szavazólap felemelésével. Többség. Tartóz-
kodott? Egy. Ellenszavazata, nincs.

2. szakasz
1. A Sportszövetség a postagalambsport-

ban kizárólagosan jogosult (1997. évi CLVI. 
törvény 26. §. c) 14. pont 2011. évi CLXXV. 
törvényben)

a) megállapítani a verseny-, a játék-, az 
igazolási és az átigazolási (nyilvántartási), 
valamint a fegyelmi szabályokat;

b) meghatározni a hazai és a nemzetközi 
versenynaptárt;

c) kialakítani, és annak alapján szervezni 
hivatalos versenyrendszerét, a Nemzeti Verse-
nyeket és a Magyar Kupa versenysorozatot;

d) meghatározni a nemzetközi kiállítási és 
röptetési versenyekhez a válogatott kerete-
ket, és általuk képviselni a Magyar Köztár-
saságot a nemzetközi sporteseményeken;

e) megadni vagy megtagadni a nemzetkö-
zi sportszövetségek által megkívánt verseny-
zési hozzájárulást a sportolók külföldről tör-
ténő és külföldi versenyzéséhez;

f) képviselni a Magyar Köztársaságot a 
sportág nemzetközi szervezetében és bel-
földön;

g) az általa szervezett vagy rendezett és az 
általa kiírt sporteseményekkel kapcsolatos 
vagyoni értékű jogok – beleértve a sportese-
mények közvetítési jogát – hasznosításának 
szabályzatban történő meghatározása. 

h) A Fair Play szellemének ápolása és 
népszerűsítése.

2. A Sportszövetség sportszervezési fel-
adatai (1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) 14. 
pont)

a) meghatározza a fejlesztési célokat és 
gondoskodik megvalósításukról;

b) gondoskodik a versenyvezetők és kiál-
lítási bírálók képzéséről, továbbképzéséről, 
foglalkoztatásáról és minősítéséről;
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c) a központi nyilvántartás vezetése, gon-
doskodik a tagok nyilvántartásáról, igazo-
lásáról, átigazolásáról, versenyengedélyük 
megadásáról és minősítéséről, továbbá fe-
gyelmi jogkört gyakorol;

d) fellép a sportmozgalomban ható káros 
jelenségek – elsősorban a meg nem engedett 
teljesítményfokozó szerek, készítmények és 
módszerek alkalmazása – ellen; érvényesíti 
a doppingtilalmat

e) engedélyezi tagjai számára a hazai és 
a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai 
és a nemzetközi sportesemények megrende-
zését, illetőleg az azokon való részvételt;

f) jogosult a versenykörzetek (régiók, 
zónák) kijelölésére, a tagegyesületek, tag-
szövetségek versenyzői körök, közösségek 
besorolására;

g) ellátja a nemzetközi Sportszövetségek 
által meghatározott egyéb feladatokat;

h) meghatározza a sportesemények meg-
rendezésének, valamint a sportlétesítmények 
és sporteszközök sportszakmai feltételeit;

i) versenyeket és sportrendezvényeket 
szervez, illetve a tagjai számára ilyen esemé-
nyek szervezését engedélyezi;

j) ellátja az alapszabályban meghatározott 
egyéb feladatokat, és intézi a Sportszövetség 
olyan vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak 
más szervek hatáskörébe;

k) megkötheti a mindenkori kormány 
képviselőjével a támogatási szerződést;

l) támogatási szerződéseket köt a sportág 
céljainak elérése érdekében;

m) képviseli a sportág érdekeit az álla-
mi szervek és a helyi önkormányzatok, a 
MOB, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti 
Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok 
Nemzeti Sportszövetsége, a sportközalapít-
ványok, a sportszövetségek, illetve a társa-
dalmi szervezetek felé.

3. A Sportszövetség érdekképviseleti fel-
adatai: (1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) 14. 
pont)

a) a tagság szervezettségének elősegítése;
b) a tagegyesületek tagjainak adataiból tá-

volsági adatbázisok készíttetése és kiadása;
c) alapszabályában meghatározott célki-

tűzéseinek megvalósításához galamb láb-
gyűrűk, gumigyűrűk, igazolókártyák kizáró-
lagos forgalmazása szakmai jellegzetességű 
nyomtatványok gyártatása és forgalmazása, 
az elektromos rögzítők regisztrálása;

d) a tagok belső és külső szervek előtti 
sport-szakmai érdekérvényesítés;

e) a postagalambsport gyakorlásához 
szükséges nemzetközi engedélyek beszerzé-
se, a nemzetközi forgalommal kapcsolatos 
tájékoztatás szervezése;

f) nemzetközi startigazolások kiadási 
rendjének megszervezése.

4. A Sportszövetség szabályozási feladatai: 
(1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) 14. pont)

a) Elkészíti és karban tartja a Sportszö-
vetség működésével kapcsolatos szabályza-
tokat:

• a Sportszövetség Alapszabályát;
• a tagszövetségekkel kötendő Megállapo-

dást;
• a Sportszövetség Szervezeti és Működési 

Szabályzatát;
• a Sportszövetség Gazdálkodási,--

pénzügyi és munkaügyi Szabályzatát;

• a nyilvántartási, igazolási és átigazolási 
szabályzatot;

• az Országos Sport- és Versenyszabály-
zatot, a Kiállítási- és Bírálati Szabály-
zatot;

• a Sportszövetség Fegyelmi Szabályzatát;
• az Ellenőrző Bizottság Működési Sza-

bályzatát;
•  a Sportetikai Szabályzatát az Etikai Kó-

dexet;
• a Kitüntetési Szabályzatát;
• Állategészségügyi Szabályzatot;
• a Vagyoni Értékű Jogok Hasznosítási 

Szabályzatát;
• valamint az egyéb, a célszerinti műkö-

déshez szükséges szabályzatokat.
5. A Sportszövetség ismeretterjesztési fel-

adatai (1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) 4. 
pont)

a) Szakmai tájékoztatást ad, ezen belül 
céljai megvalósításaként szakmai és isme-
retterjesztő, rendszeres és időszaki kiadvá-
nyokat, szakkönyveket és a sportszövetségi 
szaklapot ad ki, vagy adat ki.

b) Közreműködik a sportszakemberek 
képzésében és továbbképzésében.

c) Segíti az utánpótlás-nevelést.
d) Elfogadja az FCI szabályait, gondos-

kodik arról, hogy azt tagjai is megismerjék.
6. Szakmai irányítást ad a galambtartás, 

galambegészségügy, versenyzéssel összefüg-
gő feladatainak területén (1997. évi CLVI. 
törvény 26. §. 8. pont)

2-es pontra térnék át. Kérem, itt a civil 
szervezetekre vonatkozó törvény változott. 
A 2-es szakasz 4-es A pontjában a sport-
etikai szabályzat helyett, az etikai kódex 
került be. Van kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Kérem, hogy fogadjátok el, aki egyetért ez-
zel a 2-es szakasz változásával, az szava-
zólapot emelje föl. Aki elfogadja? Többség. 
Aki tartózkodott? Nincs. Aki ellenszavazata 
van? Nincs.

3. szakasz
1. A Sportszövetség tagja lehet:
a) Tagegyesület, amelyet elsődlege-

sen postagalambsport tevékenységre hoztak 
létre, és a területileg illetékes bíróság által 
társadalmi szervezetként nyilvántartásba 
vettek. Működésük a törvény előírásainak 
megfelel (bírósági végzés). A tagegyesület 
közvetlenül tagja a Sportszövetségnek.

3. b) Pártoló tag lehet az a személy, aki 
nem folytat aktív tenyésztői vagy versenyzői 
tevékenységet, de közreműködése valamely 
szakterületen szükséges. A pártoló tagot, 
tagegyesület, vagy a Szövetség veszi fel tag-
jai sorába, szavazati joga nincs, tisztégre 
nem választható, tagdíjat nem fizet.

Népszerűsíti a postagalambsportot Szövet-
ségi taggal együtt közös néven versenyezhet.

5. Tagszövetséget Magyarország Közigaz-
gatási rendje alapján megyénként illetve 
Budapesten kívánunk működtetni.

a) Tagszövetségek alapítói és tagjai nem 
lehetnek kettős tagsággal létrehozott egye-
sületek.

b) Tagegyesületek tagjai - többes tagság 
esetén - a Magyar Postagalamb Sportszövet-
séget és a tagszövetséget érintő kérdésekben 

csak egy egyesület tagjaként rendelkezhet-
nek szavazati joggal.

c) A tagegyesület tagja olyan külföldi sze-
mély is lehet, aki határainkon túl lakik és 
lakóhelyéről versenyez. Versenyeinken tel-
jes joggal részt vehet, ha teljesítette a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség verseny-
szabályzatában foglalt kritériumokat

3-as szakasz. Kérem a tagegyesületek 
tagjairól az a mondat került be egyeztetések 
után, hogy működésük a törvény előírásainak 
megfelel (a bírósági végzés). Erről beszéltem 
ma többször. A 3-as pont B pontjában a pár-
toló tag tagegyesületnek nincs szavazati joga, 
nem választhatók tisztségre. Az 5-ös pontot 
azért húztuk ki, mert ennek az 5-ös pontnak a 
tagszövetségre való utalásánál a 4-es szakasz 
1-es pontja megfelel. 

A tagegyesületi tagok, saját tagegyesü-
letük szervezeti rendjében vesznek részt a 
sportszövetség versenyein. Tehát a tagegye-
sületnek a jogállása a tagszövetségi tagokon 
keresztül valósul meg. A tagegyesületek nin-
csenek kizárva a tagszövetségtől, a természe-
tes személyekre való utalás az csak kiemeli 
azt, hogy természetes személy is tagja lehet 
egy tagszövetségnek. 

A 3-as szakasz 1/A. pontja. Tagegyesü-
let, amelyet elsődlegesen postagalamb sport 
tevékenységére hoztak létre és a területileg 
illetékes bíróság által társadalmi szervezetek 
nyilvántartásba vettek. Kérem, a tagegyesület 
közvetlenül tagja a sportszövetségnek.

Kérem, a 3-as szakasz 4. pontjában, a tagszö-
vetségek tagjai. „A tagszövetség tagja olyan, 
megyén belüli, megyei szintű sportszövetségi 
tagegyesület lehet, amely megfelel az egyes 
szakasz” bekezdése szerinti feltételeknek. Tö-
rekedünk arra, hogy természetes személy is 
tagja lehessen a tagszövetségnek, és hogy lehe-
tőleg megyén belül működjenek. De egyetlen 
egy tagszövetségi átigazolást, tagegyesületi át-
igazolást nem tartottunk eddig vissza.

A tagegyesület, egy tagszövetség tagjaként 
vehet részt a sportszövetségi hivatalos verse-
nyeken, csak egy egyesületi tagként verse-
nyezhet a természetes személy.

Van kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, aki 
egyetért a hármas szakasz változásaival, az 
emelje föl a szavazólapot. Köszönöm. Több-
ség. Aki azt mondja, hogy nem? Egy nem. Aki 
tartózkodott? Nem tartózkodott senki.

4. szakasz
1. A Sportszövetség hivatalos versenyei-

nek szervezeti rendje:
a) A tagegyesületi tagok saját tagegyesü-

letük szervezeti rendjében vesznek részt a 
Sportszövetség versenyein, illetve a tagegye-
sület versenyén a tagegyesület saját, alapító 
vagy szabályosan átigazolt tagja vehet részt. 
Ez alól kivételévelt képeznek a Nemzeti Ver-
senyek és a Maraton Klubok versenyei, ezek 
lebonyolítási rendje az Országos Sport- és 
Versenyszabályzatban külön szabályozott. 
Tagegyesület csak egy tagszövetség tagja-
ként vehet részt a Sportszövetség hivatalos 
versenyein. Tagszövetségen belül csak egy 
egyesület tagjaként versenyezhet a termé-
szetes személy.
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d) A tagszövetség köteles két vagy több 
központi gyűjtőhelyet kijelölni a versenyek 
szervezésekor.

2. A Sportszövetség hivatalos versenyei-
nek felügyeleti rendje:

a) A Sportszövetség szervezeti rendjében a 
versenyfelügyelet és a fegyelmi jogkör gya-
korlása az azokra választott szervezetek ré-
vén kétszintű eljárásban valósul meg.

b) A tagegyesületi tag vagy tagegyesületi 
választott tisztségviselő ügyében első fokon 
tagegyesülete jár el, másod fokon a tagszö-
vetség.

c) A tagegyesület és a választott tagszövet-
ségi tisztségviselő ügyében első fokon saját 
szövetsége jár el, másod fokon a Sportszö-
vetség.

d) A sportszövetségi választott tisztségvise-
lők fegyelmi vétségeit első fokon a Sportszö-
vetség Fegyelmi Bizottsága, másod fokon a 
küldöttközgyűlés bírálja el.

e) A sportszövetségi, tagszövetségi válasz-
tott tisztségviselők etikai vétségeit első fokon 
a Sportszövetség Elnöksége, másod fokon a 
küldöttközgyűlés bírálja el.

f) A másodfokú döntés ellen további fel-
lebbezésnek helye nincs, de a tagnak jogá-
ban áll a határozatot a tudomásra jutástól 
számított 30 napon belül bíróságon meg-
támadnia, kivéve a versennyel kapcsolatos 
határozatokat.

g) A Sportszövetséghez tartozó bármely 
szervezet tagja, aki szándékosan megszegi 
a Sportszövetség Alapszabályát és Verseny-
szabályzatát az elkövetett vétség súlyával 
arányosan időszakosan vagy véglegesen el-
tiltható a postagalambsport tevékenységtől. 
Másodfokkal igazolt vétség esetén a ver-
senyző versenyengedélyét a Sportszövetség 
elnöksége időszakosan is és véglegesen is 
megvonhatja.

h) Az Állategészségügyi Bizottság előter-
jesztése után az Elnökség által közreadott 
meg nem engedett teljesítményfokozó sze-
rek (dopping) használata a versenyengedély 
megvonását vonja maga után.

3. 2. Egy vagy több tagegyesület, vagy ma-
gánszemélyek tetszőleges csoportja önállóan 
is rendezhet hobbi versenyt, az ilyen verseny 
megszervezése, szabályozása, felügyelete, 
az eredmények felhasználása és díjazása a 
résztvevők saját hatás- és érdekkörébe tar-
tozik. A Sportszövetség az ilyen versenyek 
megrendezéséhez a szükséges segítséget 
megadja.

4-es szakaszban a kihúzott 5-ös pont dol-
gaiból kerültek át azok a kiegészítések, itt 
gondolom a Derby Klubról külön szavazunk, 
illetve arról, hogy a tagegyesület, csak egy 
tagszövetség tagjaként vehet részt a szövet-
ség hivatalos versenyein. Ez különben az 
előző szakasz pontjaiból került ide, és kihú-
zásra került és később kerül majd vissza, egy 
másik pontnál, a hivatalos versenyeknél, a 
kihúzott szakaszok tehát nem tűnnek el. Itt a 
4-es szakasz 1-es pontjánál történ változáso-
kat szeretném megszavazni. Először is ugye 
arról szavazzunk, hogy a Derby Klub itt is 
kerüljön ki a felsorolt nemzeti versenyek és 

maraton klubok sorából. Van kérdés, hozzá-
szólás? Nincs. Aki egyetért azzal, hogy kerül-
jön ki, az szavazza meg. Igen. Többség. Nem? 
2 nem. Tartózkodott? 2 tartózkodással.

6. szakasz
1. A tagegyesületek, és tagszövetségek mű-

ködésük során az alábbi minimális törvényi 
feltételeknek feleljenek meg:

e) tagszövetségek alapítói nem lehetnek 
kettős tagsággal létrehozott egyesületek. 
biztosítsák a magasabb szinten elfogadott 
szabályok és határozatok érvényesülését, 
azokkal ellentétes belső rendelkezéseket 
nem hozhatnak, a változásokat saját szabá-
lyaikba bevezetni kötelesek.

f) A tagegyesület tagja olyan külföldi 
személy is lehet, aki határainkon túl lakik, 
lakóhelyéről versenyez és teljesítette a ver-
senyszabályzatban foglalt kritériumokat.

A 6-os szakaszban történt változás. Tag-
egyesületek, tagszövetségek alapítói nem 
lehetnek kettős tagsággal létrehozott egye-
sületek. Ott a kihúzást kellene elfogadnunk, 
és lehet olyan külföldi személy is, aki hatá-
rainkon túl lakik, ahonnan versenyez, a ver-
senyszabályzatban foglaltakat teljesíti. Én 
úgy gondolom, hogy ez egyértelmű az alap-
szabály módosításban. Van kérdés, hozzászó-
lás? Nincs. Aki elfogadja, az szavazólapjának 
fölemelésével szavazzon. Köszönöm szépen. 
Többség. Tartózkodott? Senki. Ki volt ellene? 
Nincs. Egyhangúlag.

7. szakasz
4. Kizárással szűnik meg a tagsági vi-

szony, ha a Szervezet vagy választott tiszt-
ségviselője

c) A kizárási eljárás szabályait a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség által elfogadott 
külön Etikai Kódex fegyelmi szabályzat tar-
talmazza.

7-es szakasz. Kérem, az etikai kódex he-
lyett, fegyelmi szabályzat tartalmazza a ki-
zárási eljárás szabályait. Én úgy gondolom, 
hogy ezt oda be kell írni. Azt kérem, hogy 
fogadjátok el a fegyelmi szabályzat két szó 
bekerülését. Van kérdés? Nincs. Aki elfogad-
ja szavazólapot emelve szavazzon. Többség. 
Tartózkodott? Senki. Ellenszavazata? Nincs.

9. szakasz
1. A Sportszövetség tagjai a közös tevé-

kenység megvalósítása céljából sportszövet-
ségi állandó és ideiglenes testületi és területi 
szerveket hoznak létre, és testületi szerveikbe 
a tagegyesületi tagok közül tisztségviselőket 
választanak.

a) Az állandó testületi szervek a követke-
zők:

• a Sportszövetség Küldöttközgyűlése,
• a Sportszövetség Elnöksége,
• a Sportszövetség Ellenőrző Bizottsága,
• a Sportszövetség Fegyelmi Bizottsága,
• a Sportszövetség Etikai Bizottsága,
• a Sportszövetség szakbizottságai.
3. Meghatározott feladat ellátásával olyan 

szakirányú képesítéssel vagy szakmai isme-
rettel rendelkező pártoló tag is választható, 
vagy megbízható, aki nem tagja a Sportszö-
vetségnek vagy valamely tagegyesületének.

9. szakasz, a sportszövetség szervei. A 
szerveinek felsorolásában eddig nem volt 
benne az Etikai Bizottság. Az Etikai Bizott-
ságot be kell ide írni. Van kérdés? Nincs. 
Aki elfogadja, az a szavazólap felemelésével 
szavazzon. Többség. Aki tartózkodott? Senki. 
Ellenszavazata van? Senki.

10. szakasz
6. A küldöttközgyűlés tagjai:
a) A tagokat szavazati joggal a tagszövet-

ségek által delegált küldöttek képviselik a 
küldöttközgyűlésen az alábbiak szerint: a 
tagszövetségek és tagegyesületek a bennük 
részt vevő minden negyven fő után egy kül-
dött delegálására jogosultak.

d) A küldöttközgyűlésen tanácskozási jog-
gal részt vehetnek:

• a Sportszövetség szakbizottságainak el-
nökei;

• a főtitkár, a főkönyvelő és a Sportszövet-
ség jogi képviselője;

• a fellebbezésre jogosultak;
• a napirendhez kapcsolódó speciális 

szakismeretekkel rendelkező meghívottak;
• és a Sportszövetség tiszteletbeli tagjai.
• a Sportszövetség pártoló tagjai.
12. A küldöttközgyűlés határozatait álta-

lában nyílt szavazással és a jelenlévők egy-
szerű szótöbbségével hozza meg, az alábbiak 
kivételével:

b) Titkos szavazással kell megválasztani 
a 11. szakasz 1. bekezdés f)-i) pontban fel-
sorolt sportszövetségi tisztségviselőket. A 
küldöttközgyűlés indítványra eltekinthet a 
titkos szavazástól, ha a szavazás tárgyában 
nyilvánvalóan közmegegyezés van, vagy a 
várható szavazás eredménye - az alkalmas-
ság megítélésének kérdését kivéve - nem sér-
ti a személyiségi jogokat.

A 10-es szakasz. A kettős képviselet ese-
te állhat fönn, és a sportszövetség pártoló 
tagjait be kell írni. Közhasznú szervezetté 
alakultunk több mint 5 éve, minden olyan 
tanácskozás a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségben, ami szövetségi országos ta-
nácskozás, az nyilvános. A nyilvános ülésen 
bárki részt vehet, ha szót kap, véleményt 
mondhat. 

A részvételi lehetőséget a zárt üléssé való 
nyilvánításig, addig meg lehet engedni, tehát 
bárkinek joga van, nemcsak a közgyűlésen, 
hanem az elnökségi ülésektől kezdve minden 
postagalamb tanácskozáson részt venni. Kérem 
a 10-es szakaszt ezzel a módosításokkal fogad-
játok el. Észrevétel, kérdés van? Nincs. Aki 
elfogadja, az szavazólapot emelve szavazzon. 
Igen? Többség. Ellenvéleménye? Nincs. Tartóz-
kodása? Nincs. Egyhangúlag volt.

11. szakasz
1. Kizárólag a küldöttközgyűlés hatáskö-

rébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

csak írásos előterjesztés alapján, amelyet a köz-
gyűlés időpontját legalább 15 30 nappal meg-
előzően írásban kell benyújtani a főtitkárnak.

i) a Sportszövetség Verseny és Bíráló Bi-
zottsági elnökeinek megválasztása, visszahí-
vása és felmentése;

v) a küldöttközgyűlési jogosítványok át-
engedése valamilyen korlátozott feladat el-
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végzéséhez egy arra kijelölt és megválasztott 
szervezet számára, és az ehhez kapcsolódó 
feltételek meghatározása;

w) v) mindazok az ügyek, amelyeket jog-
szabály a küldöttközgyűlés kizárólagos ha-
táskörébe rendel.

x) w) a Szövetség feloszlásának kimondá-
sa kérdésében való döntés; feloszlás esetén 
rendelkezés a fennmaradó vagyonról.

y) x) a tagdíj mértékének meghatározása 
és módosítása

2. A küldöttközgyűlés hatáskörébe tarto-
zó, a jelen szakasz 1. bekezdés f)-i). pontjai-
ban felsorolt választott tisztségviselőt fel kell 
menteni, ha

a) lemondott tisztségéről
b) a) a tisztség betöltését kizáró ok (9. sza-

kasz 2. bekezdése) áll fenn.
c) b) Az e bekezdésben leírt felmentés a 

tisztséggel együtt járó korábbi felelősség 
alól nem mentesít.

11. szakasz. A Versenybizottság ide beke-
rült, az a pont a 30 nappal megelőzően olyan 
elnökségi ülést kell tartani, ahol az ott elhang-
zottakról mindenképpen szó esik. Van kérdés? 
Aki egyetért, az szavazólapjával felemelve 
szavazzon. Igen. Aki tartózkodott? Senki. Aki 
ellene van? Senki. Egyhangúlag elfogadtuk.

12. szakasz
1. A sportszövetségi tisztségviselők meg-

választásának előkészítéséhez a vezető-
ségválasztást megelőző küldöttközgyűlés 
a választás lezárásáig terjedő időtartamra 
Választási Jelölőbizottságot (továbbiakban: 
VJB) választ. A küldöttek javaslattételi jo-
gukat a választási Jelölő Bizottság tagjait 
megválasztó közgyűlésen gyakorolhatják, 
majd az így megválasztott tagokból álló bi-
zottságot az Elnök a közgyűléstől számított 
30 napon belül köteles összehívni. A VJB-
ba minden tagszövetség egy-egy tagot java-
solhat, akiket a Küldöttgyűlésen küldöttek 
választanak meg. a küldöttgyűlést 30 napon 
belül követő VJB alakuló ülésére.

A küldöttközgyülés jogosult a tagszövet-
ség személyi javaslatát módosítani.

A VJB tevékenységének kezdete tehát a 
választást egy évvel megelőzi.

2. A VJB alakuló ülését a Sportszövetség 
elnöke hívja össze. A VJB elnökére az elnök-
ség javaslatot tehet, amelyet a VJB alakuló 
ülésének tagjai választanak meg. A továb-
biakban munkaprogramjáról és munkabe-
osztásáról a VJB az alakuló ülésen dönt, 
de legalább negyedévente ülésezik országos 
szinten és információit folyamatosan közli 
levélben és a Szaklapban a VJB tagjaival és 
a tagsággal. az Alapszabályban foglalt kere-
tek között maga dönt.

12. szakasz. Kérem, a 12. szakaszban, 
amit változtattunk, a küldöttek javaslattételi 
jogukat. A Választási Jelölőbizottság tagjait 
megválasztó közgyűlésen gyakorolhatják, 
majd az így megválasztott tagokból álló bi-
zottságot az elnök, a közgyűléstől számított 
30 napon belül köteles összehívni. Választási 
Jelölőbizottságba minden tagszövetség egy-
egy tagot javasol, amelyeket a küldöttek vá-
lasztanak meg. Így módosulna az a választási 
jelölő bizottsági szakasz. 

A Választási Jelölőbizottság az alakuló 
ülésen dönt a Jelölő Bizottság elnökéről. A 
munkaprogramjáról és a munkabeosztásá-
ról a Választási Jelölőbizottság az alakuló 
ülésen dönt, legalább negyedévente ülé-
sezik országos szinten és információit fo-
lyamatosan közli levélben és a szaklapban 
a Választási Jelölőbizottság tagjaival és a 
Szövetség tagságával. Van kérdés, észre-
vétel? Aki elfogadja, az a szavazólapjával 
szavazzon. Igen. Ki az, aki nem fogadja el? 
Nincs. Ki az, aki tartózkodott? Egyhangú-
lag el lett fogadva.

16. szakasz
3. A Sportszövetség elnöke koordinálja, 

összehangolja a belső szervek munkája, és a 
tagszövetségekkel kötött Megállapodás vég-
rehajtását. (Jelen bekezdésben a továbbiak-
ban: Szervezet)

a) A Sportszövetség elnöke ellenőrzi, hogy 
a szervezet

b) szabályzatai megfelelnek-e a jogsza-
bályoknak;

c) szervezete, működése, döntéshozatali 
eljárása, határozatai nem sértenek-e jog-
szabályokat, az alapszabályt vagy egyéb sza-
bályzatokat.

d) a) A Sportszövetség elnöke a jogsza-
bály, a sportszövetség alapszabálya, egyéb 
szabályzatai megsértése (a továbbiakban: 
jogszabálysértés) esetén  - határidő kitű-
zésével – felhívja a Szervezetet, vagy az 
Ügyészséget a jogszabálysértés megszünte-
tésére.

e) b) A Szervezet a felhívásban foglaltakat 
megvizsgálja és a megadott határidőn belül, 
az annak alapján tett intézkedésről vagy 
egyet nem értéséről a Sportszövetség elnökét 
tájékoztatja.

f) Ha a megadott határidőn belül intézke-
dés nem történt, a Sportszövetség elnöke

• a Szervezet határozata ellen a Sport-
szövetség Elnökségéhez fordulhat, amely 
általában a jogszabálysértő határozatot 
megsemmisítheti és új eljárás lefolytatását 
rendelheti el, illetve tagszövetséggel szem-
ben súlyosabb szabálysértésnél a 7. szakasz 
3. bekezdés szerint jár el;

• a verseny, az igazolási és az átigazolási 
(nyilvántartási), valamint a fegyelmi sza-
bályzatok alapján a belső szerv határozatát 
megsemmisítheti, és új eljárás lefolytatását 
rendelheti el;

• a jogszabálysértés megszüntetése ér-
dekében összehívhatja a belső szerv ülését, 
azon tanácskozási joggal részt vesz;

• ismételt vagy súlyos szabálysértés ese-
tén a belső szervet, vagy tisztségviselőinek 
működését felfüggesztheti. Ha az elnök a 
belső szerv vagy vezetőjének működését 
felfüggesztette, egyidejűleg felügyelő biztost 
rendel ki a jogszabálysértés megszüntetésé-
re és a törvényes működés helyreállítására.

g) Az elnök törvényességi felügyeleti te-
vékenységéről beszámol az Elnökségnek, 
amely további feladatokban dönt.

h) c) Az elnököt akadályoztatása esetén 
az alelnök, az ő akadályoztatása esetén az 
elnökség által kijelölt elnökségi tag helyet-
tesíti írásban meghatározott korlátozott fel-
adatokra.

A 16-os szakasz változtatásaival kérem, 
hogy értsünk egyet. A sportszövetség elnöke 
a jogszabály, sportszövetség alapszabályzatai 
megsértése jogszabály sértés esetén felhívja 
a szervezetet, hogy az ügyészséget a jogsza-
bály sértés megszüntetésére. Az ügyészség 
felé felhívási kötelezettséggel kell élnünk. Az 
elnök akadályoztatása esetén az elnökség ál-
tal kijelölt elnökségi tag képviselje. Van kér-
dés? Nincs. Kérem, aki egyetért a 16. szakasz 
változtatásaival, a szavazólapot emelje föl. 
Igen. Tartózkodott? Nincs. Ellenszavazat? 
Nincs. Egyhangúlag elfogadtuk.

19. szakasz
4. A Sportszövetség hivatalos versenyei-

nek felügyeleti rendje:
a) A Sportszövetség szervezeti rendjében a 

versenyfelügyelet és a fegyelmi jogkör gya-
korlása az azokra választott szervezetek ré-
vén kétszintű eljárásban valósul meg.

b) A tagegyesületi tag vagy tagegyesületi 
választott tisztségviselő ügyében első fokon 
tagegyesülete jár el, másod fokon a tagszö-
vetség.

c) A tagegyesület és a választott tagszövet-
ségi tisztségviselő ügyében első fokon saját 
szövetsége jár el, másod fokon a Sportszö-
vetség.

d) A sportszövetségi választott tisztségvise-
lők fegyelmi vétségeit első fokon a Sportszö-
vetség Fegyelmi Bizottsága, másod fokon a 
küldöttközgyűlés bírálja el.

e) A sportszövetségi, tagszövetségi válasz-
tott tisztségviselők etikai vétségeit első fokon 
a Sportszövetség Elnöksége, másod fokon a 
küldöttközgyűlés bírálja el.

f) A másodfokú döntés ellen további fel-
lebbezésnek helye nincs, de a tagnak jogá-
ban áll a határozatot a tudomásra jutástól 
számított 30 napon belül bíróságon meg-
támadnia, kivéve a versennyel kapcsolatos 
határozatokat.

g) A Sportszövetséghez tartozó bármely 
szervezet tagja, aki szándékosan megszegi 
a Sportszövetség Alapszabályát és Verseny-
szabályzatát az elkövetett vétség súlyával 
arányosan időszakosan vagy véglegesen el-
tiltható a postagalambsport tevékenységtől. 
Másodfokkal igazolt vétség esetén a ver-
senyző versenyengedélyét a Sportszövetség 
elnöksége időszakosan is és véglegesen is 
megvonhatja.

h) Az Állategészségügyi Bizottság előter-
jesztése után az Elnökség által közreadott 
meg nem engedett teljesítményfokozó sze-
rek (dopping) használata a versenyengedély 
megvonását vonja maga után.

5. Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki 
a Postagalamb Sportszövetség Közgyűlési 
határozatait nem tartja be, valamint a Sport-
szövetség békéjét, harmonikus működését 
intrikus magatartásával, vagy a szabályok 
be nem tartásával veszélyezteti, alaptalanul 
vádaskodik.

4. 6. A fegyelmi ügyek elbírálásának rend-
jét és az eljárás szabályait a Fegyelmi és 
Sportetikai Szabályzat tartalmazza. 

5. 7. A Fegyelmi Bizottság elnöke a Kül-
döttközgyűlésnek évente köteles beszámolni.
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19-es szakasz. Kérem ide került át an-
nak a blokknak a kihúzott részei, ez a 4-es 
szakasz, versenyekkel kapcsolatos része 
a sportszövetség hivatalos versenyeinek 
felügyeleti rendjét tartalmazza. Valamint a 
fegyelmi vétség megfogalmazása minden-
ki által követhető. Van kérdés? Nincs. 19. 
szakasz 4-es, 5-ös pontjával, aki egyetért, 
a szavazólapját fölemelve szavazzon. Igen. 
Ki az, aki tartózkodott? Nem. Ki az, aki el-
lenszavazattal élt? Nincs. Egyhangúlag el-
fogadták.

23. szakasz
1. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

gazdaságilag önálló. Működése érdekében 
sporttal össze nem függő gazdálkodói és 
vállalkozói tevékenységet valamint sportte-
vékenységgel összefüggő kereskedelmi te-
vékenységet, mint kiegészítő tevékenységet 
folytathat.

3. A sportszövetségi tagság tagdíjköteles. 
A tagegyesület tagdíjának mértéke nyilván-
tartott tagjainak létszámával arányosan 
állapítandó meg. A versenyzői csoportok 
tagjai személyenként külön tagnak számí-
tanak.

A Sportszövetség kiállításhoz a tagszövet-
ségek az elnökség által meghatározott díjjal 
járulnak hozzá.

Az egy főre vetített tagsági díjat (a tárgyév-
re vonatkozóan), valamint a tagszövetségek 
tagdíját a Sportszövetség Küldöttközgyűlése 
állapítja meg. 

A küldöttgyűlés jogosult tagdíjkedvez-
ményt megállapítani. Kedvezményezettek: 
18 év alatti fiatalok, hivatalos nyugdíjkorha-
tárt elért és nyugdíjba vonultak, fogyatékkal 
élők. Valamennyi kedvezmény csak egyszer 
vehető igénybe. A 2011. december 31-én 
tagsági viszonnyal rendelkező 60. életévü-
ket betöltött, de még nem nyugdíjas tagok 
továbbra is 50%-os tagdíjkedvezményben 
részesülnek. A jogi személyek, (tagegyesüle-
tek) azonos feltételek mellett fizetnek eltérő 
összegeket a tagok létszáma, illetve a tagok 
alapszabályunkban rögzített kedvezmények 
(személyenkénti) mértéke szerint. Ennek 
négy kategóriája van. 1: ifjúsági (18 év 
alatt) 50 %, 2. Senior I. (62-70 év között) 50 
%, 3. Senior II. (70 év felett) 100 %, 4. Rok-
kant 50 %.

A 23-as szakaszban, az 1-es pontban, azért 
írtuk bele, mert a postagalamb sportban or-
szágos szinten, és tagszövetségi szinten is 
előtérbe került, de az olimpiához kötődően 
mindenképpen sporttal össze nem függő, de 
a sport, valamint a sporttevékenységgel ösz-
szefüggő kereskedelmi tevékenységet, mint 
kiegészítő tevékenységet folytathatunk. Az 
olimpiai dolgokkal való árusításra a külön-
böző szponzori szerződésekben vállalt köte-
lezettségek teljesítésére, ajándéktárgyakra, 
stb. gondolok. 

A 3-as pontba pedig, amit kihúztunk, azt 
a tagsági díj és a kedvezményeinek a részét 
pontosítani szeretném. Felolvasnám. „A jogi 
személyek (tagegyesületek) azonos feltételek 
mellett fizetnek eltérő összegeket, a tagok 
létszáma, illetve a tagok alapszabályunk-
ban rögzített kedvezmények személyenkénti 

mértéke szerint. Ennek négy kategóriája van 
jelen pillanatban: ifjúsági, szenior, senior2, 
és a rokkant kategória.” 

Az, hogy a tagszövetség ezen tagegyesüle-
ti pénzeket összeszedi, továbbítja a sportszö-
vetség felé, az egy szabályozási kérdés. Azt 
kérem, hogy ezt a két pontot, ezt így fogadjuk 
el, ahogyan itt leírtuk. Van kérdés, észrevé-
tel? Nincs. Aki egyetért vele, az szavazólap-
pal szavazzon. Igen. Ki az, aki tartózkodik? 
Senki. Ki az, aki ellene van. Senki. Egyhan-
gúlag egyetértenek.

28. szakasz
4. Civil Társadalmi szervezetek alakításá-

nak törvényi feltételei
Az egyesületek és szövetségek létrehozá-

sára a Magyar Köztársaság Polgári Tör-
vénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, 
valamint az 1989. évi II. törvény a 2011. 
évi CLXXL. törvény rendelkezései az irány-
adók.

28-as vegyes rendelkezés. Itt a törvény elő-
írásait vesszük figyelembe. Aki elfogadja, az 
szavazzon. Igen. Tartózkodott? Senki. Ellene 
van? Senki. Egyhangúlag elfogadták.

29. szakasz
1. Jelen Alapszabályt a 2013. március 

10. 2014. március 8. napján tartott küldött-
közgyűlés fogadta el és azon a napon lépett 
hatályba.

2. A tagegyesületi és tagszövetségi alap-
szabályokat 2013. 2014. 12. 31-ig a szüksé-
ges módosításokkal összhangba kell hozni 
jelen Alapszabállyal.

A záró rendelkezés március 8-án lép ha-
tályba, 2014. 

A most leköszönő elnökség tagjainak 
a munkáját ezúton köszönöm meg. Vala-
mennyi bizottságvezető munkáját is ezúton 
köszönöm meg. A Választási Jelölőbizott-
ságnak még nem köszönöm meg a munká-
ját, mert előttük áll még legalább jó fél óra, 
óra esetleg, ehhez türelmet kérek minden-
kitől. 

Azért rendelnék el szünetet, mert föl kell 
venni a sárga szavazólapok ellenében a vá-
lasztási szavazó lapokat, vagy jelölő lapokat. 
A választás következik, erre felkészülni ma-
ximum 5 perc szünetet szeretnék elrendelni, 
és arra kérni mindenkit, hogy ne menjen el, 
mert választás következik. Köszönöm szé-
pen. A jelölő lapokat a bejáratnál, ahol aláír-
tátok a jelenléti ívet, ott kell fölvenni.

Horváth Zoltán:
Tisztelt sporttársak! Engedjétek meg, hogy 

egy rövid áttekintést adjak a Jelölőbizottság 
elmúlt egy éves munkájáról. Az alakuló ülés 
2013. április 13-án történt, amikor is megha-
tároztuk a bizottság működésének módját, 
feltételeit, céljait. Azt a célt tűztük ki magunk 
elé, hogy olyan sporttársakat válasszunk, il-
letve tegyünk a személyükre javaslatot, akik 
akarnak és tudnak is tenni a magyar postaga-
lamb sportért. Megállapodtunk abban, hogy 
a versenyek közben nem hívunk össze ülést, 
hanem a versenyek befejeztével röviddel, így 
a második ülésünk 2013. szeptember 28-án 

volt, a harmadik ülés 2013. november 26-án, 
és a negyedik 2014. január 4-én. 

Én úgy gondolom, és őszinte lelkiismeret-
tel mondom, hogy mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy a legszélesebb körű infor-
mációkat gyűjtsük a jelöltekről, a majdani 
szövetségi vezetőkről. És a november 26-i 
ülésünkön 14 küldöttet hívtunk be és hallgat-
tunk meg. Kértük, hogy mutatkozzanak be, 
mondják el röviden, hogy mit szeretnének 
megvalósítani, ha bizalmat kapnak. Ennek a 
14 jelölt eleget is tett. 

Természetesen azt gondoltuk, hogy össze-
állt egy majdhogynem egy végleges jelölőlis-
ta, ezt megjelentettük a januári szaklapban, de 
az élet áthúzta ezt. Nem tisztem, hogy véle-
ményt alkossak, de a következőket szeretném 
elmondani. A Maraton Klub elnökétől 2014. 
január 10-én kaptam egy e-mailt, amelyben 
tájékoztat arról, hogy 2013. maratoni köz-
gyűlés határozata értelmében a Maraton Klub 
Pintér László sporttársat delegálja a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség elnökségébe, 
tagjai képviseletére. Ezzel szemben a szak-
lapban közzététel után a Scheily Gábortól is 
kaptam egy javaslatot, a maraton klub nyuga-
ti röpcsoportjának elnökségi tagjaként Markó 
Dezsőt szeretnénk jelölni. 

Na, most nem tisztem eldönteni, hogy me-
lyik fórum a magasabb, a Maraton Klub köz-
gyűlése, vagy egy regionális csoport, ezt úgy 
gondolom, hogy majd a küldött közgyűlés 
döntse el. De tekintve, hogy ha úgy döntetek, 
hogy adjuk meg a Markó Dezsőnek azt a le-
hetőséget, hogy jelölőlistára kerüljön, akkor 
két lehetőség van. Vagy nyomtatunk egy új 
jelölő listát, vagy kézzel beírjátok Markó De-
zső nevét. Javaslom, hogy gyorsítsuk a gya-
korlatot és a szavazólapra írjátok fel Markó 
Dezső nevét a Maraton Klub jelöltjének. 

A szavazás előtt dr. Rózsa Ernő kérte, hogy 
hadd szóljon hozzátok egy pár mondat erejé-
ig. Szeretném átadni neki a szót.

dr. Rózsa Ernő:
Köszönöm a bizalmat, hogy itt jelöltek az 

Ellenőrző Bizottság következő időszakára, 
de azt hiszem, be kell jelentenem, hogy az 
egészségügyi állapotomba bekövetkezett vál-
tozások miatt én ezt a ciklust már nem merem 
felvállalni, nem akarom, hogy úgy járjon a 
szövetség, mint ahogy az előző váltási idő-
szakában volt. Tehát én kérem, hogy a jelö-
lésemtől tekintsetek el. Ez az életem 76-80. 
éve közötti időszak, ebben már sok minden 
előfordulhat, és jelek vannak, hogy már elő 
is fog fordulni, úgyhogy én köszönöm ezt a 
bizalmat, de kérem, hogy tekintsenek el a je-
löléstől. 

Hogy valamit könnyítsek azért a helyze-
ten, mint küldött, tennék egy javaslatot, az 
Ellenőrző Bizottság elnöki tisztjére, én javas-
lom, hogy a közgyűlés vegye föl a jelölőlis-
tára és fontolja meg Kupai Béla sporttársnak 
a felvételét. Elmondanám, hogy az Észak II. 
kerület vezetőségi tagja, közel 4 évtizede ga-
lambászik, nem is eredménytelenül, volt ke-
rületi elnök. A társadalmi munkában kiveszi 
a részét, mutatja az, hogy annak idején még 
a nagy Észak II. kerületet vele együtt vezet-
tük elnöki, titkári minőségben. Vele közö-
sen alakítottuk meg az Észak II.-ből kivált, 
azt hiszem, az ország legjobb adottságaival 
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rendelkező tagszövetségét, a Miskolci Tag-
szövetséget, ahol 20 km-es körzeten belül le-
hetett a megfelelő egyesületi tag- és galamb-
létszámot biztosítani. Ezt együtt vezettük, 
utána önállóan vezette, tehát van galambász 
múltja, van késztetése arra, hogy vállaljon a 
galambászatban társadalmi munkát. És ezt 
megfelelő hozzáértéssel és hozzáállással, de 
a tagsággal jó összhangot kialakítva tudta 
csinálni. 

A másik pedig, ami a szakmai része, ez azt 
hiszem az én megválasztásomban annak ide-
jén, biztos szerepet játszott a 16 éves APEH 
igazgatói múlt. Kupai Béla, ő is felsőfokú 
pénzügyi iskolai végzettséggel rendelkezik, 
tevékenykedett revizorként, utána különbö-
ző vezetői tisztségeket betöltve, egy fél év-
vel ezelőtt, mint a megyei Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság gazdasági és pénzügyi igazgató 
helyetteseként ment nyugdíjba. Én azt hi-
szem, hogy szakmai ismerete, galambász 
múltja alapján én merem javasolni, hogy 
vegyék föl a jelölőlistára és fontolják meg 
megválasztását.

Horváth Zoltán:
Köszönöm szépen. Most még mielőtt 

a szavazólistára kerülést egyenként 
megszavaznánk, akkor kérem szépen, 
hogy írjátok be, hogy Kupai Béla. Itt 
van a Kupai sporttárs? Egy pár mon-
datban, légy szíves, mutatkozz be ne-
künk.

Kupai Béla:
Tisztelettel köszöntöm a küldöttgyűlés 

résztvevőit! Először is szeretném elmondani, 
hogy megtiszteltetésnek tekintem Dr. Rózsa 
sporttárs ajánlását és amennyiben a közgyű-
lés úgy határoz a jelölést vállalom. 

2013 szeptemberétől vonultam nyugdíjba. 
43 évet dolgoztam a közigazgatásban, konk-
rétan a társadalombiztosítás területén, ahol 
legutóbb a BAZ. Megyei Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság Hatósági- Nyilvántartási és El-
lenőrzési főosztályát vezettem.

Amennyiben Önök közül valakinek bár-
mely kérdése van munkám, illetve a galamb-
sporttal összefüggésben, úgy azokra készsé-
gesen válaszolok.

Horváth Zoltán:
Köszönöm szépen. Na most, azt kérem az 

egyenkénti szavazásnál, amikor szavazólis-
tára tesszük a jelölteket, akkor szavazzunk a 
Kupai sporttársról, meg a Markó Dezsőről is. 
Elfogadható a javaslatom? Igen.

Ismertetném a jelölteket:
Elnök: Bárdos István.
Aki egyetért a jelölésével, kérem, hogy kéz-

feltartással szavazza meg. Köszönöm. Ellen-
próba? Tartózkodás? Nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, egy ellenszavazattal elfogad-
tátok Bárdos Istvánt.

Alelnöki funkcióra: Doholúczki Tibor és 
Molnár Mihály kettős jelölése szerepel, de 
csak egy személy választható. Fölteszem a 
kérdést, hogy aki Doholúczki Tibor szemé-
lyével egyetért, hogy jelölőlistára kerüljön, 
kézfeltartással szíveskedjék megszavazni. 
Köszönöm. Ellenvélemény? Egy. Tartózko-
dás? Nincs.

Molnár Mihály alelnöki posztra. Kérem, 
hogy aki egyetért a jelölőlistára kerüléssel, 
szíveskedjék megszavazni. Ellenvélemény? 7 
ellenvélemény. Tartózkodás? Nincs.

Elnökségi tagok: ifj. Bartoli Rudolf és Mé-
száros János, Földing Norbert, Németh Zol-
tán. Tehát fölteszem a kérdést, hogy aki a 4 
jelölt, jelölőlistára kerülésére szavaz, emelje 
föl a kezét. Köszönöm. Tartózkodás? Nincs. 
Ellenpróba. Nincs.

Dél-Tisza tagszövetség elnöke: Bar-
na Miklós, volt módotok megismerni és 
Kaldenekker Sándor következik. Aki Barna 
Miklós jelölésével egyetért, kérem, szavaz-
zunk. Ellenpróba? Tartózkodás. Nincs. Kö-
szönöm. Egyhangúlag.

Kaldenekker Sándor, köszönöm. Ellenpró-
ba? Nincs. Tartózkodás? Nincs. Egyhangúlag.

Kelet Magyarország: Hegyi György, aki 
egyetért vele, kérem, szíveskedjék kézfeltar-
tással. Ellenpróba? Tartózkodás, 1 szavazattal.

Mátyás László: aki egyetért a jelölőlistá-
ra kerüléssel, köszönöm. Ellenpróba, nincs. 
Tartózkodás. 1 szavazattal.

Észak-Magyarország: Szabó Géza, aki 
egyetért a jelölőlistára kerüléssel. Igen? El-
lenpróba? Tartózkodás, egy szavazattal

Bodonyi Ferenc, aki egyetért a jelölőlistá-
ra kerüléssel. Igen. Ellenpróbát kérek szépen, 
nincs. Tartózkodás, nincs.

Maraton Klub: Pintér László, jelölésével 
aki egyetért, igen. Ellenpróba, nincs. Tartóz-
kodás, nincs.

És most kérném szépen, hogy akkor sza-
vazzatok, hogy elfogadjátok-e Markó Dezső 
szavazólapra kerülését. Aki egyetért vele, az 
kérem, kézfeltartással jelezze, köszönöm. El-
lenpróba? 14. köszönöm. Tartózkodás, nincs.

Mihalik Csaba, aki egyetért a jelölőlistára 
kerüléssel az szavazzon. Igen. Ellenpróba? 
Nincs. Tartózkodás? Az sincs.

Bizottsági elnökök:
Versenybizottság: ismét kettős jelölés van 

Belák Ottó és Konrád János személyében.
Kérem, hogy aki Belák Ottó jelölő listára 

kerülését elfogadja, az kézfeltartással szavaz-
zon. Igen. Ellenpróba, 3. Tartózkodás nincs.

Konrád János, ugyanezt kérem szépen. El-
lenpróba? Tartózkodás? Nincs, köszönöm.

A Bíráló bizottság elnökére is kettős jelölés 
van. Tóth István. Kérem, hogy aki egyetért a 
jelölő listára kerülésével. Igen. Ellenpróba? 
Nincs. Tartózkodás? Nincs.

Hegedűs István. Aki egyetért vele, kérem 
kézfeltartással, köszönöm. Ellenvélemény? 
Nincs. Tartózkodás? Nincs.

Ellenőrző bizottság: Kupai Béla. Aki egyet-
ért a jelölőlistára való felkerülésével. Köszö-
nöm. Ellenvélemény? Tartózkodás? Egy.

Bizottsági tagok javaslatát a póttaggal egy-
ben aki elfogadja a jelölésüket szavazólap-
jával szavazzon: Pató József, Szalai Károly, 
Száraz György, Szirmai József és a póttag, 
Szabó Bálint. Köszönöm. Ellenvélemény? 
Nincs. Tartózkodás? Nincs.

Fegyelmi Bizottság: elnök, Gyulai József 
aki elfogadja a jelölőlistára való felkerülését 
az szavazzon. Köszönöm. Ellenvélemény? 
Tartózkodás? Nincs.

A tagokra engedelmetekkel ismét együtt 
szavaznánk

Demők János, Kármán Gábor, Némedi Jó-
zsef, dr. Vecsey István és két póttag Fehér At-
tila és Maszlag Attila aki elfogadja a jelölé-
süket szavazólapjával szavazzon. Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény? Tartózkodás? Egy.

Tisztelettel megkérdezem a közgyűlést, 
hogy van-e olyan új tag, akit szeretnének 
a jelölőlistára ezen túlmenően feljuttatni? 
Nincs? Nincs, akkor köszönöm szépen.

Na most, néhány gondolatot szeretnék el-
mondani a szavazás menetéről, ahol kettős 
jelölt van, ott a nem kívánt személy neve át-
húzásával érvénytelenítjük a jelölését, tehát 
azt a személyt kell bent hagyni a listán, akit 
meg kívántok választani. A szavazás akkor 
érvényes, ha a jelenlévő szavazásra jogosult 
küldöttek kétharmada érvényes szavazólapot 
adott le. Megválasztottnak kell tekinteni azt a 
személyt, aki a leadott szavazatok 50% +1-et 
elérte. Most ezek után megmutatnám nektek 
a szavazóurnát.

Dr. Rózsa Ernő:
93 szavazólapot kaptunk vissza, ebből a 93 

szavazólapból elnöki funkcióra Bárdos Ist-
ván 93 szavazattal megválasztásra került.

Ahol kettős jelölés volt a győztes nevét 
mondanám:

Alelnöki funkcióra 62 szavazattal 
Doholúczki Tibor.

Az elnökségi tagoknak Bartoli Rudolf 87, 
Mészáros János 92, Földing Norbert 89, Né-
meth Zoltán 90, Barna Miklós 77 szavazattal, 
Hegyi György 57 szavazattal, Szabó Géza 
64 szavazattal, Pintér László 51 szavazattal, 
Mihalik Csaba 93 szavazattal.

Versenybizottságra: Konrád János 52 sza-
vazattal.

Bíráló Bizottságra: Tóth István 50 szava-
zattal.

Ellenőrző Bizottság: Kupai Béla 93 szava-
zattal.

A többiek, akik a bizottsági tagok, azok 
mindenki megkapták mind a 93 szavazatot, 
az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizott-
ság tagjai is.

Bárdos István, elnök:
Köszönöm szépen a Jelölőbizottság és az 

Ellenőrző Bizottság szavazatszámláló és Je-
lölőbizottsági munkáját, az új elnökség nevé-
ben. Köszönöm szépen a szavazóknak a bi-
zalmát. Az új elnökség nevében is azt ígérem, 
hogy a postagalambászokért, a postagalamb 
sportért és annak fejlődéséért szeretném, 
hogyha valamennyien közös akarattal és jó 
szándékkal dolgozunk a jövőben. Kérném, 
ehhez a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség tagjainak, mindenkinek a segítségét és 
támogatását, az együttmunkálkodás a leg-
fontosabb dolog. És az, hogy a versenyeinket 
valamennyiünk számára tisztességgel, be-
csülettel és a szabályok betartásával rendez-
zük meg és bonyolítsuk le, illetve legyünk 
valamennyien büszkék arra, amit csinálunk 
és amit elérünk. Azt szeretném kérni a most 
megválasztott elnökségei tagoktól, hogy a 
Pintér László kérésére jöjjenek ide a színpad-
ra, és ahogy az elején a kitüntetéseket adtuk 
át, hadd készítsenek egy közös fotót a szak-
lap számára. 

Köszönöm mindenkinek a mai rendkívül 
hosszú és tartalmas tanácskozást és minden-
kinek sikeres évet kívánok 2014-re!

A Küldöttgyűlést bezárom.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila
Hitelesítők: Bodonyi Ferenc, Valent János
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I. rész
Általános ismeretek

„Aki nem tud mindent, azért még nem 
buta, de aki nem akar többet tanulni ehhez, 
az igen!”

Érdemes újra gondolni a magyar postaga-
lambsport fejlődésének lehetőségeit.

Kívánatos ezt a Magyarországi társadalmi 
szervezetekre vonatkozó törvények változta-
tásai, a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
szervezeti felépítés versenyzési lehetősége-
ink változásai, új elképzeléseink, terveink 
megvitatása érdekében megtenni.

Először is leszögezhetjük, hogy szervezeti 
sajátosságainkat, nemzeti hagyományain-
kat megtartva kívánunk a világhoz hasonló 
értékeléseket, elismeréseket, eredményeket 
számolni.

Szükségünk van arra, hogy az általunk pro-
dukált versenyeredmény, versenylista, ver-
senyértékelés a világ számára is elfogadható, 
érthető legyen.

Valahol a nemzetköziség első helyén az 
Olimpia áll, az olimpiai értékelés szerinti 
eredményeink, amely igazából az egyén, a 
postagalambász és versenygalambja sikere, 
de Magyarország elismerése is.

Magyarország versenyzési értékelési hagyo-
mányai a csapatversenyekre, a championságra 
épülnek. Ezzel nincs is baj, csak a csapat kivá-
lasztása okoz, nagyon sok postagalambásznál 
kisebb-nagyobb nehézséget.

Ezen a téren változtatni szeretnénk.
A változás alapgondolata kapcsolódik a 

versenyengedély váltáshoz és versenyrend-
szerünket közelíteni szeretnénk a galambász-
tudás és nem a galambászok anyagi helyzete, 
galambászata felé.

2014. évtől:
1. Az eddigieknek megfelelően kell a ver-

senyzőnek versenyengedélyt váltani. – 2000 
Ft minden versenyző versenyengedélye + 50 
Ft minden 10 db fölött benevezett galamb. 
Aki a főversenyre versenyengedélyt váltott a 
fiatalokra új versenyengedélyt nem kell válta-
ni, csak azoknak, akik a főversenyeken nem 
versenyeztek. Fiatalok versenyengedélye 
1000 Ft / versenyző és minden 20 db felett 
benevezett galamb fölött 25 Ft / db galamb. 
A versenyengedély váltást a tag felé igazolni 
kell, a befizetést bizonylatolni, átadni.

2. A tagszövetségek a rövidtávra, közép-
távra szervezett versenyeikkel vesznek részt 
(600 km-ig) a nemzeti bajnokságban, nevez-
nek a kiállításokra. A hosszútávra 7-8 zóna 

postagalambászainak, összefogva és egyez-
tetve a tagszövetségekkel, a Maraton és a 
Pannon maraton szervezőivel koordinálva a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség szer-
vezné és koordinálná le a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség által kijelölt feleresztési 
helyekről 1-2 tagszövetségi szállító járművel 
zónánként az 1 napos hosszútávú és maraton 
versenyeket (500 km fölött). Természetesen 
ezeken a versenynapokon is lehetne Rövid és 
Középtávú versenyeket rendezni valamennyi 
tagszövetségben.

3. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
által kötelező versenyformák:

3/1. Minden tenyésztő maximum 2 db 10-
es csapattal indulhat bármely versenyen, 
bajnokságban az idős galambok versenyein. 
Többi küldött galamb csapaton kívüli, egyé-
ni induló, 0-án csapatkóddal jelölve. Min-
den bajnokságban a csapatok által utanként 
szerzett pontok összegződnek. Az utolsó 
tagszövetségi verseny után azonban minden 
versenyzőnek csak egy csapata (a jobbik) 
szerepelhet a különböző bajnokságok csapat-
eredményében.

3/2. Országos hosszútávú zónaversenyek, 
versenyutak Szövetség által előírt időpontjai 
és feleresztési helyei amelyek az Anker Al-
fonz Bajnokság és a Nemzeti Versenyek érté-
keléshez szükségesek a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség írja ki és a Maraton és Derby 
Klubokkal közösen, a tagszövetségekkel 
egyeztetve szervezi a Tagszövetségek szállí-
tási kapacitásainak igénybevételével.

Ezek a versenyek 500 km fölötti távúak, 
Magyarországi zóna felosztását követve ke-
rülnek megrendezésre. 

Zónák, feleresztési helyek és a hozzá tar-
tozó tagszövetségek:

1. zóna: 11 – 14 – 25 tagszövetség
2. zóna: 13 – 29 tagszövetség
3. zóna: 1 – 3 – 6 – 12 – 16 – 17 tagszövetség 
 – Villám Klub – Derby Klub
4. zóna: 7 – 23 – 28 tagszövetség
5. zóna: 8 – 18 – 26 tagszövetség
6. zóna: 10 – 22 – 24 – 27 tagszövetség
7. zóna: 5 – 15 – 19 tagszövetség
8. zóna: 4 – 20 – 21 – 30 tagszövetség
Minimum induló versenyzői létszám 50 fő, 

1500 galamb

Időpontok:
- június 21-22.
- július 05-06.
- július 19. Magyar Galambászok hétvégé-

je - Kiemelt Nemzeti verseny, az egész or-
szágnak közös Magdeburg feleresztéssel.

Feleresztési helyek (500 km fölött, amik-
ből választani lehet).

A július 19-i Magdeburg minden zóna 
számára kötelező feleresztési hely.

1. zóna: Stendal – Kassel – Magdeburg
2. zóna: Dessau – Brandenburg – Magdeburg
3. zóna: Dessau – Dessau – Magdeburg
4. zóna: Berlin – Halle – Magdeburg, 
    vagy Neumarkt – Aurach – Magdeburg
5. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg, 
  vagy Regensburg – Regensburg – Magdeburg
6. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
7. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
8. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
Minden zónában lehetőség van 700 km fe-

letti verseny utak rendezésére is.

Az Országos Versenyszabályzat 3.§1. 
pontja szerint:

„Hivatalos postagalamb versenyeket a 
Sportszövetség és annak tagjai (Egyesületek, 
Tagszövetségek, Maraton klubok) írhatnak 
ki, hirdethetnek és rendezhetnek meg az FCI 
előírásai figyelembe vételével.”

Egyesületek, klubok hivatalos versenyt, 
csak saját tagjaik részére szervezhetnek, tag-
szövetségi kereten belül, Tagszövetségi jóvá-
hagyással.

A versenyek kiírását kötelező a versenyen 
részt venni szándékozókkal előre megismer-
tetni, tájékoztatást adni a technikai feltételek, 
gépkocsik, kísérők, a felügyelet és ellenőrzés 
biztosításáról a versenyek minden fázisában. 
A versenyzési jogot minden Tagszövetség 
valamennyi egyesülete és tagjai számára biz-
tosítani köteles.

A tagszövetségek és Klubok a Verseny-
szabályzat 3.§2. pontja alapján elkészítik és 
határidőre (március 1.) leadják az adott évi 
hivatalos versenyprogramjukat. Ezen ver-
senyekből hirdethetnek tagszövetségi ered-
ményeket, tagszövetségi Bajnokságokat, és 
készíthetnek éves évkönyvet.

A tagszövetségek által végrehajtott, és az 
SVB által elfogadott versenyekből számolva 
hirdeti a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat, és az 
Anker Alfonz Bajnokságot.

II. rész
Magyar Nemzeti Bajnokság

1. pont Nemzeti Bajnokság (rövid-, 
közép-, hosszútáv, fiatal, maraton)
A Nemzeti Bajnokságok értékelése koeffi-

ciens számítással 
(koeff = elért helyezés x 1000
 indított galamb létszám)
történik zóna, régió, tagszövetségi, röp-

csoporti vagy egyesületi eredményekből szá-
molva. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
az FCI kategóriáknak megfelelő versenyutak-
ból az alábbi Bajnokságokat hirdeti: 

Nemzeti Bajnokság 2014 (február 07-i Elnökségi ülés változásaival)
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Magyarország 
Nemzeti Rövidtávú Bajnoka

- 100-400 km között távolságokról ren-
dezett versenyeken a versenyző csapatból 
utanként 3-3 galamb eredménye számolható 
zóna, tagszövetségi, röpcsoporti, egyesüle-
ti eredményekből. 

- 4 kijelölt útból a 3 legjobb eredményt 
számoljuk 

- minimum össztáv 600 km 
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges. 
Díjazás bruttó: 
 1 hely 100.000.- 
 2 hely 70.000.- 
 3 hely 50.000.- 
 4 hely 30.000.- 
 5 hely 20.000.- 

Magyarország 
Nemzeti Középtávú Bajnoka

- 300-600 km közötti távolságokról ren-
dezett versenyeken a versenyző csapatból 
utanként 3-3 galamb eredménye számolható 
zóna, tagszövetségi, röpcsoporti, egyesüle-
ti eredményekből. 

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-
molunk 

- minimum össztáv 1000 km 
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges. 
Díjazás bruttó: 
 1 hely 100.000.- 
 2 hely 70.000.- 
 3 hely 50.000.- 
 4 hely 30.000.- 
 5 hely 20.000.- 

Magyarország 
Nemzeti Hosszútávú Bajnoka

- 500 km feletti távolságokról rendezett 
versenyeken a versenyző csapatból utanként 
3-3 galamb eredménye számolható zóna, 
tagszövetségi, röpcsoporti, egyesületi ered-
ményekből. 

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-
molunk 

- minimum össztáv 1600 km 
- Minimum 50 versenyző és 1500 galamb 

részvétele szükséges. 
Díjazás bruttó: 
 1 hely 100.000.- 
 2 hely 70.000.- 
 3 hely 50.000.- 
 4 hely 30.000.- 
 5 hely 20.000.- 

Magyarország Maraton Bajnoka
- 700 km feletti távolságokról rendezett 

versenyeken a versenyző csapatból utanként 
3-3 galamb eredménye számolható

(koefficiens =  elért helyezés x 1000
      indított létszám x dúctáv km)
- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-

molunk

- minimum össztáv 2400 km
- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 

részvétele szükséges.
Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely  70.000.-
 3 hely  50.000.-
 4 hely 30.000.-
 5 hely 20.000.-

Magyarország 
Fiatal Galambok Bajnoka

- minimum 100 km fölötti távolságról ren-
dezett versenyeken., csak azévi gyűrűvel gyű-
rűzött fiatal galambokkal lehet versenyezni 

- 4 útból 3 legjobb verseny eredménye szá-
molható

- minimum össztávja 500 km.
- 20/6 eredménye számolható
- a versenyző csapatból utanként 6-6 ga-

lamb eredménye számolható.
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges.
A hosszútávú versenyekhez hasonlóan ja-

vasoljuk a zóna keretek között megszervezni 
a fiatalok nemzeti bajnokságát (Szállítás!).

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely  70.000.-
 3 hely  50.000.-
 4 hely 30.000.-
 5 hely 20.000.-

Magyarország Ászgalambja
- Minden Nemzeti bajnokság kategóriájá-

ban a helyezett galambok eredménye alapján 
ászgalamb értékelésre kerül sor.

- Összesítésben külön-külön 
1 éves hím-tojó, 
2 éves és idősebb hím-tojó, 
- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb 

eredménye vehető figyelembe (R/4, K/4, H/4, 
M/4, F/4).

Díjazás bruttó:
 1 hely  30.000.-
 2 hely  20.000.-
 3 hely  10.000.-

Senior - Junior Kupa
Külön nemzeti értékelés készül a Magyar 

rövid-, közép-, hosszútávú és fiatalok bajno-
ki eredményeiből a 3-3 legeredményesebb 
65 év feletti illetve 18 év alatti versenyzők 
részére.

TOP 100 lista
Magyar Nemzeti bajnokságok évenkénti 

helyezési eredményei alapján 2012-ik évtől 
minden évben összeállítjuk a TOP 100-as 
tenyésztői, versenyzői listát a rövid-, közép-, 
hosszútávú versenyeredményei alapján. Min-
den távon eredményt kell elérni, a maximá-
lis helyezési számból kell TOP 100-as listát 
csinálni.

3 év összesítése alapján 2014 év végén Or-
szágos Elit Klub eredményt hirdetünk.

2. pont Anker Alfonz Bajnokság

Általános szabályok: A tagszövetségek 
által rendezett főversenyeken elért eredmé-
nyek használhatóak fel, melyek egységes ér-
tékelési módszer segítségével vannak össze-
hasonlítva. Az összehasonlítás a galambok 
által elért helyezések száma, azonosság ese-
tén a koefficiens érték alapján történik. A lista 
minimum 50 induló versenyző tag, és 1000 
galamb esetén vehető figyelembe. Értékelés 
a 20%-os díjlistán 10/5 befutóval tagszövet-
ségi, vagy röpcsoporti eredmények alapján 
(9x5 helyezés – 3 rövid, 3 közép, 3 hosszú) 
történik az 1-es vagy 2-es számú csapatokból 
a 9 út alapján. Minden versenyzőnek csak a 
jobb, összesített eredménnyel rendelkező csa-
patának legjobb útjai kerülnek értékelésre.

A versenyutaknál egy utat két kategóri-
ában nem lehet számítani. 

Az Anker Alfonz Bajnokság útjai meg-
egyeznek a Nemzeti Bajnokságra nevezett 
utakkal, attól eltérni nem lehet. 

Rövidtáv – 4 jelölt útból a 3 legjobb olyan 
verseny számolható, amely 100-400 km kö-
zötti távú 

Középtáv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 300-600 km távú 

Hosszútáv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 500 km fölötti távú 

Anker Alfonz bajnokságot a Tagszövetsé-
gek száma alapján (1-30) díjazunk. 

Díjazás bruttó: 
 1 hely 100.000.- 
 2 hely 80.000.- 
 3 hely 60.000.- 
 4 hely 40.000.- 
 5 hely 20.000.- 
A többi helyezett (6-30) serlegdíjazásban 

részesül. 

3. pont Komlódy Ferenc emlék-
verseny (Szuper Kupa)

- A magyar galambászok hétvégéjén 
megrendezett országos hosszútávú ver-
senyből kerül értékelésre.

- Létszám alapján egyéni listákból 5000 
galamb felett nemzeti, 2000-5000 galambig 
zóna díjazással.

- 2000 galamb alatti létszámból nem hir-
detünk Szuper Kupa eredményt.

Feleresztési hely Magdeburg 
(koordináták: 52° 10’ 33,3” - 11° 29’ 06,4”)
 I. zóna:  700 km alatt
 II. zóna:  700-800 km között
 III. zóna: 800 km fölött

- Dátum: július 19. 
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- Értékelés: 
- egyéni lista zónánként
- csapat lista 10 küldött galambból 3 befutó 

zónánként
- A sorrendet a zónák eredményéből koeffi-

ciens pontozással állapítjuk meg 
(koefficiens =  elért helyezés x 1000
     indított létszám x dúctáv km)

- Díjazás: Zónánként / 1000 galambonként
Egyéni díjazás:
  1. hely: 50.000.-
  2. hely: 30.000.-
  3. hely: 20.000.-
  4-10. hely: 10.000.-
Csapat díjazás:
  1. hely: 50.000.-
  2. hely: 30.000.-
  3-5. hely: 10.000.-
A küldött létszám minden megkezdett 

1000 galambja után, egyéniben és csapatban 
1-1 db serlegdíjazás.

Díjátadás: Az országos kiállításon és a 
zóna díjkiosztó rendezvényeken.

4. pont Derby versenyek
Kállay Ferenc Derby verseny

Ezen országos versenyen rendezzük Ma-
gyarország derby bajnokságát.

A július 19-i Magdeburgi verseny, a 3 zó-
nában indult galambok versenyeredménye 
alapján hirdetett Kállay Derby verseny.

- Csak egyéni verseny. A derby galambok 
önálló értékelésével. 

- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak a gyűrűkártya tulajdonosa verse-

nyeztetheti a galambot, csak ő nyerheti a dí-
jakat. 

- A díjazás bruttó 1.000.000.- Ft a a zó-
nákban összesen küldött derby gyűrűs ga-
lambok arányában.

Egyéves derbygyűrűs galambok 
nemzeti versenye

2014. június 07-08. (hétvége) 500 km fe-
letti távolságról 8 zónában rendezett verseny 
alapján.

Az egyéves derby gyűrűs galambok önálló 
értékelésű egyéni versenyen vesznek részt. 
Az egyéves Derby galambok részére egyé-
ni lista alapján az induló létszám arányában 
bruttó 1.000.000.- díjalapot osztunk szét a 
zónákban összesen küldött derby gyűrűs ga-
lambok arányában.

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tu-

lajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az 
országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – 

meghívók alapján.
A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

5. pont Nemzeti színű gyűrűs 
versenyek

Két és több éves galambok versenye

2014. július 19. (szombat) – 3 zónában, 
együtt gyűjtve, szállítva, engedve az Orszá-
gos versennyel (csütörtöki gyűjtés).

Magdeburg (koordináták: 52° 10’ 33,3” 
11° 29’ 06,4”)

I Zóna: 700 km és az alatti dúcok.
II. Zóna 700-800 km közötti dúcok.
III. Zóna: 800 km feletti dúcok részére.

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelke-

ző postagalambász részt vehet a versenyen, 
– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 

értékelésben vesznek részt és a közös listán 
is szerepelnek.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Nevezési díj: 500 Ft / db
Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft 

A három zónában összesen a nemzeti színű 
gyűrűs galambok zónánkénti indított létszá-
ma alapján

 I. zóna
 II. zóna
 III. Zóna
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs 

galambok 5%-a.
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tu-

lajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az 
országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – 
meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Egyéves galambok versenye

2014. július 19. (szombat) – 3 zónában (csak 
olimpiai gyűrűs galambok részvételével)

Chomutov 
(koordináták: 50° 26’ 27” - 13° 23’ 52”) 

1. zóna: 530 km és az alatti dúcok
2. zóna: 530-600 km közötti dúcok
3. zóna: 600 km feletti dúcok részére

Résztvevők:
– Valamennyi versenyengedéllyel rendel-

kező postagalambász részt vehet a verse-
nyen, 

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: Az 
áprilisi újságban lesznek kijelölve

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-
rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

Nevezési díj: 400 Ft / db
Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft 

összesen a három zónában a nemzeti színű 
gyűrűs galambok zónánkénti indított létszá-
ma alapján

 I. zóna
 II. zóna
 III. Zóna
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs 

galambok 5%-a.
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tu-

lajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az 
országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – 
meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Fiatal nemzeti színű gyűrűs ga-
lambok versenye

- Az adott évi nemzeti színű lábgyűrűvel 
gyűrűzött fiatal galambok részére rendezett 
Tagszövetségi verseny

- 2014. szeptember harmadik, vagy negye-
dik hétvégéjén rendezett verseny.

- a legrövidebb versenyző dúc távolsága 
lehetőleg 300 km legyen.

- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak egyéni értékelés van.
- A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

- A nemzeti színű gyűrű ára 2014-ben 1000 
Ft/db.

- Az olimpiai hozzájárulás fejében kapott 
Nemzeti színű gyűrűs galambok szintén részt 
vesznek a Fiatalok versenyén.

Díjazás bruttó:
A nemzeti színű gyűrűs galambok részé-

re a Tagszövetségek a 2014-ik évi nemzeti 
gyűrűk vásárlása után kapják meg a díjazásra 
fordítható összeget (700 Ft/gyűrű) amelyből 
minimum az első 1-10 helyezett galambokat 
díjazni kell.

Díjátadás: A Zóna díjkiosztó ünnepségeken.
A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

6. pont Emlékversenyek
Katowice

A világ postagalambászait érintő legna-
gyobb tragédia történt 2006. január 28-án 
Katowicében a lengyel postagalamb szövet-
ség Nemzeti kiállításán.
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Ma már tudjuk - 65 ember veszítette éle-
tét, közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 
magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel ál-
lampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az 
FCI vezetésével összhangban FCI Emlékver-
senyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

A verseny időpontja: 2014. július 19. 
szombat.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 
a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi 
eljárás, érvényes versenyengedélye van saját 
maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által 
kijelölt gyűjtőhelyeken történik.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: Az 
áprilisi újságban lesznek kijelölve

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-
rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sport-
szövetség szervezésében.

4. Egyéni és csapat eredményeket hir-
detünk, (Az összes küldött galamb közül 
egy nevezett és 2 befutó alapján 2 zónában: 
I. Zóna 300 km-ig, II. Zóna 300 km felett) a 
lista 20%-os.

5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a be-
pakolásnál!

6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, mini-
mális induló létszám zónánként 1000-1000 
db galamb, kevesebb induló létszám esetén a 
díjazás %-os arányban csökken.

Egyéni díjazás 2 zónában:
1. díj  30.000 Ft Üdülési Csekk
2. díj   20 000 Ft Üdülési Csekk
3. díj  10 000 Ft Üdülési Csekk
4-10. díj Serleg díjazás

Csapat díjazás 2 zónában:
1. díj:  30.000.-
2. díj:  20.000.-
3. díj:  10.000.-

Minden első galambot telefonon kötelező 
jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.

Díjátadás: 
Az országos kiállításon és a zóna díjkiosz-

tó ünnepségeken.

Bíró József emlékverseny

A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-
tal rendezett leghosszabb távú verseny egyé-
ni első helyezettje.

Díjazás: serleg díjazás

Tiszafüred-Kócsújfalu
(kitelepítettek emlékversenye)

Egyéni verseny, nevezési díj nincs.
Díjazás: egyéni serleg díjazás.
Részletes versenykiírás áprilisban.

Pálmai Gábor emlékverseny

Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt 
elért magyar postagalamb díja 2 évente az 
Olimpiák után kerül kiosztásra.

Amennyiben ugyanolyan helyezést ér el 
sport vagy standard kategóriában a legjobb 
magyar postagalamb, akkor az elért helye-
zésnek megfelelően több díjat aduk ki.

Tagszövetségi emlékversenyek

A mindenkori Szuperkupa verseny ered-
ményéből számolva.
Mikó József Budapest (01. Tgsz.)
Malina Ferenc Budapest (01. Tgsz.)
Várszegi Béla Budapest (02. Tgsz.)
Kottek Károly Budapest (02. Tgsz.)
Guzmics Tibor Budapest (03. Tgsz.)
Dr. Elefánti György Makó (05. Tgsz.)
Elek Imre Hmv (05. Tgsz.)
Kovács Ferenc Vác (06. Tgsz.)
Aradi László Lőrinci (07. Tgsz.)
Hartmann István Lőrinci (07. Tgsz.)
Schaub József Győr (11. Tgsz.)
Szabó László Szfehérvár (13. Tgsz.)
Tantó Gusztáv Keszthely (14. Tgsz.)
Bíró Imre Mezőtúr (19. Tgsz.)
Lécz János  (20. Tgsz.)
Godó Lajos Lajosmizse (21. Tgsz.)
Toronyi András Nyíregyháza (22. Tgsz.)
Szabó Róbert Salgótarján (23. Tgsz.)
Dr. Bajusz Árpád Szerencs (24. Tgsz.)
Pakuts Károly Rajka (25. Tgsz.)
Gáspár András  (28. Tgsz.)
Nagy Béla Magdeburg országos 
verseny egyéni első helyezettje

A versenyek értékeléséhez a résztvevők-
nek eredményeikkel egyénileg jelentkezni 
kell 2014. október 1-ig.

Díjazás: az egyéni első helyezettek serleg 
díjazásban részesülnek.

7. pont Országos hosszútávú 
Zóna - Dúc bajnokság

Zónák, feleresztési helyek és a hozzá tar-
tozó tagszövetségek: 

1. zóna: 11 – 14 – 25 tagszövetség 
2. zóna: 13 – 29 tagszövetség 
3. zóna: 1 – 3 – 6 – 12 – 16 – 17 tagszövet-

ség – Villám Klub – Derby Klub 
4. zóna: 7 – 23 – 28 tagszövetség 
5. zóna: 8 – 18 – 26 tagszövetség 
6. zóna: 10 – 22 – 24 – 27 tagszövetség 
7. zóna: 5 – 15 – 19 tagszövetség 
8. zóna: 4 – 20 – 21 – 30 tagszövetség 
Minimum induló versenyzői létszám 50 fő, 

1500 galamb 

Időpontok: 
- június 07-08. Egyéves derby verseny 500 

km feletti távról zónában, feleresztési hely a 
résztvevő tagszövetségek előzetes megálla-
podása alapján

- június 21-22. 
- július 05-06. 
- július 19. (Magyar Galambászok hétvé-

géje, Szuper Kupa, Kállay DERBY) 
Kiemelt Nemzeti verseny, az egész ország-

nak közös Magdeburg feleresztéssel. 

Feleresztési helyek (500 km fölött min-
den versenyző dúcnak, amikből választani 
lehet). 

A július 19-i Magdeburg minden zóna 
számára kötelező feleresztési hely. 

1. zóna: Stendal – Kassel – Magdeburg 
2. zóna: Dessau – Brandenburg – Magdeburg 
3. zóna: Dessau – Dessau – Magdeburg,
4. zóna: Berlin – Halle – Magdeburg, 
  vagy Neumarkt – Aurach – Magdeburg 
5. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg, 
  vagy Regensburg – Regensburg – Magdeburg 
6. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg 
7. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg 
8. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg

Értékelési forma: Magyar Dúcbajnokság 
Cél: élgalambok tenyésztése, elismerése, 

az eddigi sok ellenségeskedést kiváltó csa-
patbajnokság megreformálása. 

Helyezés arányos pontosztással, ahol az 
induló pontszám minden versenyen 100-100 
pont, a 20%-os díjlista utolsó galambja 40-40 
pont.

Minden tenyésztő korlátlan létszámban ne-
vezheti galambjait az adott hosszútávú ver-
senyre, vagy amennyit arra alkalmasnak, és 
megfelelőnek talál.

Számítás alapjául a tenyésztő által neve-
zett darabszám minden megkezdett ötödik 
galambja után egy eredménye számít, amely 
az 5 db, vagy annál kevesebb küldött galamb 
esetében minimum 2 db.

Maximum ennyi galamb hozhatja a 20%-
os díjlistán a helyezésüknek megfelelő pont-
számot, melyek összesített pontértékét el kell 
osztani a tenyésztő által küldött létszámnak 
megfelelő (5/1) darabszámmal.

Ezen eredmény adja az adott verseny pont-
számát, és tenyésztőnkénti sorrendjét is. A 3 
verseny összegzéséből pedig megkapjuk a 
Magyar Hosszútávú Dúcbajnokság ranglis-
táját.

A HOSSZÚTÁVÚ ZÓNA – DÚC BAJ-
NOKSÁGBAN CSAK A KÖZÖS ZÓ-
NALISTA VEHETŐ FIGYELEMBE A 
CSAPAT ÉRTÉKELÉSNÉL, TAGSZÖ-
VETSÉGI, RÖPCSOPORTI NEM.

Díjazás zónánként: 
Minden megkezdett 1000 galamb után 1-3 

darab serleg díjazás
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A Magyar Postagalamb Sportszövetség hi-
vatalosan elismert versenyein az alábbi kri-
tériumok szerint (Anker Alfonz Bajnokság, 
Nemzeti Bajnokság, Kiállítási eredménnyel, 
évkönyv) lehet versenyezni és eredményeket 
elérni ahol elsődleges szempont az önkéntes 
szabálykövető és szabálybetartó magatartás.

- Valamennyi gyűjtésen 7 versenyző fő je-
lenléte kötelező, saját galambjai gyűjtésében 
senki nem vehet részt.

- Valamennyi gyűjtőhelyen versenyzők 
lehetőségük szerint az egyesületi szállítóket-
recbe külön-külön rakják be több ketrecbe a 
versenyző galambjaikat. Így nem fordulhat 
elő, mint 2012. és 2013. évben, hogy külön 
engedtek egy autóból versenyző galambokat. 
A Szabály be nem tartása a versenyből való 
kizárást vonja maga után.

- Tagszövetségek az együttes starthelyekről 
lehetőleg együtt engedjenek, de közös listát, 
csak közös megegyezéssel készíthetnek. A kö-
zös lista készítési szándékot a start után köte-
lesek egy órán belül a Szövetségbe jelenteni.

- Kötelező ellenőrizni Tagszövetségi, illet-
ve Szövetségi szinten az élversenyzőket, az 
olimpiai várományosokat. Az ellenőrzések 
jegyzőkönyveit 48 órán belül el kell juttatni a 
Szövetségbe. Olimpiára sportkategóriában az 
évente több alkalommal az eredményszámo-
ló program alapján ellenőrzött galamb juthat 
ki. Az ellenőrzés külön gumigyűrűzést, start-
ellenőrzést, … tartalmaz.

- Fiatal galambok versenyein minden 
első díjat röptető tenyésztőt a következő 
versenyutakon ellenőrizni kötelező. Erről 
jegyzőkönyvet kell készíteni és a Szövetség-
be eljuttatni.

- A Szövetségi versenyellenőrzésekre zónán-
ként 3-5 fős független országos bizottságot kell 
felállítani, amely bárhol bárkit ellenőrizhet.

- A versenyek során az eredményszámo-
lóknak kötelessége jelenteni a tagszövetsé-
gek 1-3 helyezett galambjait, ha már két úton 
előfordult az eredmény.

- az ÁEÜ elvárásainak megfelelő szállítási 
ketrecpakolást (db / m2) be kell tartani.

- Valamennyi hivatalos versenyre kötele-
ző kísérőt küldeni a versenyszervezőknek az 
első gyűjtőhelytől kezdődően a startig bezá-
rólag. A gépkocsivezetőknek is kötelező ga-
lambellátási ismereteket beszerezni.

- Valamennyi szállító jármű vagy konté-
ner GPS rendszerrel van ellátva, a Szövetség 
részére a hozzáférési kód le van adva. Ahol 
nem tudunk ellenőrizni – azt a versenyt nem 
tekintjük hivatalos versenynek az értékelés-
ből kizárjuk. Folyamatosan nyomon követhe-
tő legyen az útvonal – az ajtónyitás – a start. 
A GPS koordinátákat a versenybizottságnál 2 
évig kötelező megőrizni nyomtatott formá-
ban. Ahol ezt nem tudják bemutatni, ott az 
eredményt a kiállításokon és a Nemzeti Baj-
nokságokban nem vesszük figyelembe.

- Valamennyi szállító járművet olyan nyíló 
szerkezettel kell ellátni – jobboldal – baloldal 
esetében (központi nyitószerkezet) hogy képes 
legyen a rendszer valamennyi ketrecet maxi-
mum 2 percen belül kinyitni az első nyitástól.

- Valamennyi szállító járművet 1-2-3 vi-
deó kamerával kell felszerelni, a startot és 

a folyosói feladatokat a tagszövetség CD-re 
mentse le, ellenőrzés céljából egy évig kö-
teles megőrizni. A videó kameráknak a start 
előtt 20 perccel a felépítményre irányítva 
működniük kell az utolsó galamb kirepülésé-
ig és ezt a honlapra a hazaérkezést követően 
köteles a tagszövetség feltenni.

- Valamennyi tagszövetség köteles honla-
pot működtetni és azon folyamatos tagszö-
vetségi és verseny információkat közölni.

- Egységes eredményszámoló program 
használata kötelező minden tagszövetségben. 
A tagszövetségben versenyző tag, ha a saját és 
közössége eredményszámolását végzi, ered-
ményeit kötelező előre kijelölt egyesülettel le-
ellenőriztetni. Az ellenőrzési jegyzőkönyveket 
a versenyek végeztével a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségben kell leadni október 10-ig.

- A lista megjelenése után 15 nap áll ren-
delkezésre az óvásra, amelyet a listát készítő 
szervezethez kell eljuttatni.

- A starthelyek változásait az új GPS ko-
ordinátákkal együtt 24 órán belül be kell je-
lenteni írásban a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségbe, ennek elmulasztása esetén a 
versenyt töröljük.

- Szlovákiába, Csehországban, Németor-
szágban, Ausztriában a szövetségek által meg-
adott koordinátákról köteles engedni minden 
versenyt a versenyt szervező tagszövetség, il-
letve az országos szövetség. A kiadott koordi-
nátáktól eltérni nem lehet. Aki nem a kijelölt 
hivatalos koordinátáktól rendezi a versenyt, 
annak az eredményét töröljük. Az esetlege-
sen felmerült, előre nem tervezhető akadály 
esetén a starthellyel kapcsolatos problémát 24 
órán belül jelezni kell a Szövetségbe.

- A Start: Egy versenyautóból minden postaga-
lamb egyszerre, egy időben történő kiengedése.

- A március 1. után történő versenyprog-
ram változásokat minden esetben le kell adni 
a versenyek után két héttel a szövetségbe. 
Aminek elmaradása a Nemzeti Bajnokságból 
való törlést von maga után. 

- Valamennyi Tagszövetség minimum 3 
központi gyűjtőhelyet köteles kijelölni és 
működtetni.

- Az elektromos gyűjtő szettet a hagyomá-
nyos órákkal versenyzők dokumentációját 
követve kötelező a gyűjtőhelyen, vagy pedig 
két lakattal ellátott ládában tartani a gyűjtés 
végeztével. Az ellenőrző láda két lakattal van 
lezárva, a kulcsa külön-külön megjelölt sze-
mélyeknél van elhelyezve. Senki nem viheti 
haza még a saját gyűjtőrendszerét sem.

Valamennyi szállító járművet minden év 
április 1-ig be kell mutatni a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség Versenybizottsága 
mellett működő szállítási szakmai bizott-
ságnak, amely tagszövetségenként 2-2 főből 
álljon, licenc kiadási jogosítványt fog kapni. 
A galambszállító autókat élőállat szállításra 
le kell vizsgáztatni a szükséges állategész-
ségügyi igazolásokat és a sofőrök illetve 
kísérők, fuvarozók szükséges állatszállítási 
vizsga papírjaikat be kell szerezni.

Figyelembe kell venni 
• a szállító jármű férőhelyeit
• etetési, itatási lehetőségeit

• levegő hőmérsékleti adottságait
• a start együttes, egy idejű lebonyolítását

- a szállító jármű sofőrje alapvető posta-
galambász ismeretekkel rendelkezzen amely-
nek felkészítési anyagát a Sportszövetség 
Versenybizottsága elkészíti és az ismeretek 
elsajátítását dokumentumokkal igazoljuk.

- a kísérők részére kötelező tanfolyamot kell 
szervezni, tapasztalataikról jelentést kell írni. A 
Szövetség felkészítési anyagát a Sportszövet-
ség Versenybizottsága elkészíti és az ismeretek 
elsajátítását dokumentumokkal igazoljuk.

- a hivatalos kísérő nem lehet a sofőr csa-
ládtagja – apa, fia, feleség, élettárs –, ha ver-
senyző postagalambász az egyesületi gyűj-
tőhelyen a berakott galambjait tartalmazó 
ketreceket kötelező leplombálni. A plombá-
nak a startig meg kell maradni.

- Képzéseket, tanfolyamokat kell szervez-
ni szövetségi szinten

• a gépkocsivezetőknek
• a gépkocsi kísérőknek
• az eredményszámolóknak
• a benevezéseket végzőnek
• az elektromos rendszerek kezelőinek
• a tagszövetség VB elnököknek
• a tagszövetségi elnököknek
• állatvédelmi, állategészségügyi kép-

zés, oktatás
• Magyarország összes egyesületi ver-

senybizottsági elnök részére évente 
egyszeri alkalommal, egynapos tan-
folyamot kell szervezni a versenyek 
megkezdése előtt.

- Falvakban, városokban faluház – tájház 
– múzeum működik. Mindezek közelében – 
mellette „faludúc” – „közösségi dúc” legyen, 
ahol postagalambokat tart fenn a helyi egye-
sület, ahonnan esetleg versenyeztetnének is, 
ahol a település lakói fiatalok-idősek ismer-
kedhetnek a postagalambokkal.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség szer-
vezeti felépítéséből adódóan a tagok az egyesü-
letükön keresztül az egyesületek a tagszövetsé-
gekhez, a tagszövetségek a Magyar Postagalamb 
Sportszövetséghez kötelesek továbbítani min-
den szövetséget érintő kérdést, problémát, ja-
vaslatot sportunk fejlődése érdekében.

Az évente tartott tagszövetségi köz-
gyűlések jegyzőkönyveit a tagszövetség 
egyesületeihez és a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek kötelesek eljuttatni. A 
hiányosságokat többé az elnökség részéről 
nem tudjuk és nem is fogjuk elnézni, mert a 
Szövetség vezetésének a jelenleginél több in-
formációra van szüksége a területeken folyó 
munkáról, a postagalambászatot és a posta-
galambászokat érintő kérdésekről.

Ide tartozik a kötelező Bírósági változások 
bejegyzésének kérdése is. 2014. évre csak a 
szabályos bejegyzésű egyesületeket vesszük 
nyilvántartásba, ezzel kapcsolatosan minden 
tagszövetségi elnök megkapta a hiánypótlási 
felhívást, amelyet 2013. december 10-ig – a 
tagnyilvántartás leadásáig el kellett rendezni.

Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnöksége

III. rész A Magyar Postagalamb Sportszövetség
hivatalosan elismert versenyek kritériumai  a 2014-ik évre
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