
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

2004 
 
1/2004. Ismételten elkövetett csalási szándék miatt Kopasz Jánost az elnökség 2 évre eltiltja az 

országos rendezvényeken való részvételtől.  
2/2004. Az elnökség pályázatot ír ki az I. Önálló baromfi-, díszmadár, díszfácán kiállítás 

megrendezésére. A szervezéssel megbízza Szénási Gábor szakosztályvezetőt.  
3/2004. Az elnökség meghallgatta Fackelmann János Etikai Bizottság elnök beszámolóját és azt 

elfogadta.  
4/2004. Az elnökség döntése értelmében a Magyar begyes Fajtaklubot írásos figyelmeztetésben 

részesíti.  
5/2004. Az elnökség meghallgatta a Nagytestű Alakgalamb Szakosztály vezetőjének, Nagy Imrének 

beszámolóját és azt elfogadta.  
6/2004. Az elnökség meghallgatta a Röpgalamb Szakosztály vezetőjének, Hajnal Józsefnek 

beszámolóját és azt elfogadta.  
7/2004. Az elnökség meghallgatta a Díszgalamb Szakosztály vezetőjének, Borbola Lászlónak 

beszámolóját és azt elfogadta.  
8/2004. Az elnökség meghallgatta a Vegyes Szakosztály vezetőjének, Szénási Gábornak 

beszámolóját és azt elfogadta.  
9/2004. Az elnökség megtárgyalta a 2004. évi munkatervet és azt elfogadta.  
10/2004. Az elnökség tagjai sorába felvette a Tengerimalac Barátok Országos egyesületét.  
11/2004. Az elnökség javaslata alapján az újonnan alakult kakucsi V-282-es egyesület az első 

kiállítására támogatást kért, mi szerint az MGKSZ eltekint a ketrecek bérleti díjának 
megfizetésétől, a fizetség egyszeri alkalommal a ketrecpark tisztítása, fertőtlenítése, 
karbantartása.  

12/2004. Az elnökség meghallgatta Dr. Béres Endre felelős szerkesztő beszámolóját és azt elfogadta. 
11/A/2004. Az elnökség kérésére a börze beruházások tervezeteit véleményezze: Borbola 
László, Hajducsek János és Knapcsek Lajos. 12/A/2004. Az elnökség megtárgyalta a 
Röpverseny Szabályzat módosításait és azt elfogadta.  

13/2004. Az elnökség döntésének értelmében az I. Önálló Díszbaromfi-, Díszmadár-, Viziszárnyas- 
és Díszfácán kiállítást a V-282-es számú Kakucsi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 
rendezi meg.  

14/2004. Az elnökség döntésének értelmében a 2004. évi Fiatal Nemzeti Kiállítást a V-275-ös számú 
Nagyatádi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület rendezi meg.  

15/2004. A Bírálói Testület közgyűlésének javaslatát az elnökség elfogadta, mi szerint a BT SZMSZ 
II/E pontjába bekerüljön, hogy: azon bíráló, aki 3 éven keresztül nem végez aktív bírálati 
munkát, annak a tagsága megszűnik.  

16/2004. A Bírálói Testület közgyűlésének javaslatát az elnökség elfogadta, mi szerint, a magyar 
bírálati rendszer megegyező lesz a 2004-es bírálati szezontól az Európa Szövetség bírálati 
rendszerével.  



17/2004. Az elnökség meghallgatta a Bírálói Testület elnökének Horváth Györgynek a beszámolóját 
és azt elfogadta, javasolja a közgyűlés elé terjesztését.  

18/2004. Az elnökség megtárgyalta az MGKSZ 2003. évi mérlegét és javasolja közgyűlés elé 
terjesztését.  

19/2004. Az elnökség meghallgatta a Felügyelő Bizottság elnökének, Hajducsek Jánosnak 
beszámolóját, és javasolja közgyűlés elé terjesztését.  

20/2004. Az elnökség döntésének értelmében az MGKSZ irodából csak másolati anyagok vihetők el.  
21/2004. Az elnökség megtárgyalta a Szolnoki Bagdetta Fajtaklub megalakulását és a működésre az 

engedélyt megadja.  
22/2004. Az elnökség Kopasz János büntetését 3 évre felfüggesztette.  
23/2004. Az elnökség a szakmai vezetés javaslata alapján úgy határozott, hogy 2004- től az új 

kitenyésztésű vagy visszatenyésztett galambfajták illetve változatok elismerését a következő 
feltételekhez köti: - Az elismertetésre szánt állatok kívánatos küllemi megjelenéséről a 
standardírozási szándékkal egyidejűleg szabványos leírást kell csatolni a szövetség 
elnökségének címezve. - Az MGKSZ három egymást követő év országos kiállításán az évi 
szaporulatból nemenként 6-6 egyedet kell bírálatra bemutatni a kiállítási díj 50 %-os 
megtérítése mellett. - Új fajta elismertetése esetén az előírt minimális állományi létszám 50 
egyed. Új szín, rajz vagy tollalakzat elismertetése esetén az előírt állományi létszám 
változatonként 20 egyedre csökken. A fenti követelmények teljesítése esetén a szövetség 
elnöksége jogosult jóváhagyó határozatot hozni.  

24/2004. Az elnökség megtárgyalta és elfogadta az egyesületi támogatás szabályait, mi szerint 
egyesületi kiállításra egy gravírozott fémserleget biztosít a szövetség 3.000.-Ft értékben. A 
támogatást a katalógus megküldésével együtt a tagegyesületnek kell írásban kérnie. A 
támogatás elnyerésének feltételei: - Az egyesületi kiállítás anyaga egyedi ketrecekben 
elhelyezve, legalább 200 minősített állat. - A minősítést a BT által delegált bírálóknak kell 
elvégezniük az érvényes bírálati szabályzat szerint. Csak az érvényben lévő bírálati rendszer 
alapján végzett munka fogadható el! - A kiállítás látogatóinak eredménykatalógust adjanak 
vagy árusítsanak, melyben a bírálók neveinek szerepelni kell. - A katalógusban nem lehet 
szakmai hiba például helytelen fajtanév. Az igénybevétel feltétele a leírt négy pont 
maradéktalan teljesítése.  

25/2004. Az elnökség újratárgyalta az MGKSZ Kiállítási Szabályzatát és azt a módosításokkal 
elfogadta.  

26/2004. Az elnökség örökös tiszteletbeli tagjává nyilvánította Floszberger István tenyésztőtársat.  
27/2004. Az elnökség döntése értelmében egyesületi támogatásban részesültek 2003 évre: V-81 

Zalaegerszeg, V-59 Törökszentmiklós, V-80 Jászberény, V-55 Gyöngyös, V-75 
Szigethalom, V-46 Orosháza, V-66 Győr, V-282 Kakucs, V-69 Miskolc, V-214 Tolna, V-
123 Tótkomlós, V-277 Jászárokszállás, V-257 Pécs, V-76 Kisújszállás, V- 139 Karcag, V-
116 Ózd, B-22 Budapest, V-250 Kerekegyháza.  

28/2004. Az elnökség döntése értelmében fajtaklub támogatásban részesültek 2003 évre: Mondén, 
Szegedi magasszálló keringő, Dudoros, Kiskunfélegyházi keringő, Alföldi- /kőrösi/ keringő, 
Magyar óriás, Máltai-Tyúktarka, Strasszer, Tollalakzatos.  



29/2004. Az elnökség döntése értelmében elutasításra került az amerikai óriásposta és texán fajtaklub 
támogatási kérelme, mivel nem kértek bírálót.  

30/2004. A monori kisállatbörze területén elvégzendő beruházásra az elnökség az engedélyt megadja.  
31/2004. Az MGKSZ elnöksége a Minősítő Bizottság Szabályzatát megtárgyalta, és azt a 

módosításokkal elfogadta. Hatálybalépés időpontja 2005. január 1.  
32/2004. Az elnökség a továbbiakban a Röpgalamb Szakosztály konkrét célfeladatainak elvégzését 

támogatja.  
33/2004. Az elnökség meghallgatta Rácz Sándor tájékoztatását a Budapesti Magasröptű keringő 

Fajtaklubról és tudomásul veszi, hogy a fajtaklub feloszlott.  
34/2004. Az elnökség megbízza hajnal Józsefet, hogy tartson közvélemény kutatást, tegyenek 

javaslatot, hogy ki vegye kézbe a Budapesti Magasröptű Keringő Fajtaklub megalapítását, 
majd az októberi elnökségi ülésen számoljon be.  

35/2004. Rendező Bizottság elnöke: Uhrner Antal, társelnök: Horváth Csaba. Tagok: MGKSZ 
alelnökök: Kovács László, Horváth György. Szakosztályvezetők: Borbola László, Hajnal 
József, Nagy Imre, Szénási Gábor. Minősítő Bizottság elnöke: Vonnák József. 
Adminisztrációs vezető: Kiss Gabriella. Nagyatádi egyesület tagjai.  

36/2004. Az elnökség meghallgatta Knapcsek Lajos, Szieberth Mihály, Hrivnák Károly, Szűcs Imre 
és Hodosi Albert területi vezetők beszámolóit és azokat elfogadta.  

37/2004. Az elnökség megadja az Angol Modena fajtaklub számára a működési engedélyt, ami a 
Nagytestű Alakgalamb Szakosztály felügyelete alatt működik.  

38/2004. Az elnökség döntése értelmében a Vegyes Szakosztály név módosításra került: Díszszárnyas 
és Prémesállat Szakosztály.  

39/2004. Az elnökség a Marcali Galambtenyésztő Egyesületet tagjai sorába felvette és a V-284-es 
szám alatt bejegyezte.  

40/2004. Az elnökség a V-267-es számú ÉMO-Eger egyesületet tagdíj nemfizetése miatt törölte az 
MGKSZ tagjainak sorából.  

41/2004. Az elnökség megtárgyalta a Fajtaklub Szabályzat módosításait és azt elfogadta. Érvénybe 
lépés: 2004. október 16.  

42/2004. Az elnökség megtárgyalta a Fajtaklub Támogatást és azt elfogadta. Érvénybe lépés: 2005. 
évi kiállítási szezon  

43/2004. Az elnökség meghallgatta a Minősítő Bizottság beszámolóját illetve előterjesztését és azt 
elfogadta.  

44/2004. Az elnökség megtárgyalta a Minősítő Bizottság Szabályzatát (galamb) és azt elfogadta.  
45/2004. Az elnökség megbízza Szénási Gábort illetve a szakosztály képviselőit a Baromfi Minősítési 

Szabályzat kidolgozására és annak előterjesztésére. Határidő: 2005. február 1.  
46/2004. Standard Bizottság elnöke: Rohringer István. Tagjai: Horváth György BT elnök, Balázs 

András BT titkár, Borbola László, Hajnal József, Nagy Imre és Szénási Gábor 
szakosztályvezetők. Szavazás: egyhangúlag elfogadva  

47/2004. Az elnökség meghallgatta a Standard Bizottság vezetőjének Rohringer Istvánnak a 
beszámolóját és azt elfogadta.  

48/2004. Az elnökség meghallgatta a Rövidcsőrű Fajtaklub vezetőjének Dr.Czeglédy Pálnak a 
beszámolóját és azt elfogadta.  



49/2004. Az elnökség az engedélyt megadja a Strasszer és a Makói Magasszálló Keringő 
Fajtaklubnak illetve a Makói V-70-es egyesületnek, hogy 2004. december 4- 5-én kiállítást 
rendezhessenek, az időpontvédelmet feloldja számukra.  

50/2004. Az elnökség tudomásul vette az Orpington Fajtaklub megalakulást.  
51/2004. Az elnökség megtárgyalta a V-267-es ÉMO Eger egyesület képviselőjét és az egyesületet 

tagjai sorába visszavette.  
52/2004. Az elnökség meghallgatta a Röpverseny Bizottság beszámolóját és azt elfogadta. 


