
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK  

2005. 
 
1/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta a Nemzeti Fiatal Szárnyasállat Kiállításról Horváth 

György beszámolóját. 
2/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta a prágai Európa Kiállításról Horváth György 

beszámolóját. 
3/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta a Nemzeti Galambkiállításról Horváth György 

beszámolóját. 
4/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta a kakucsi I. Önálló Díszszárnyas, Díszfácán, 

Díszmadár, Prémesállat Kiállításról Horváth György beszámolóját.   
5/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta a Nemzeti Galambkiállításról Kovács László 

gazdasági beszámolóját.  6/2005. Az elnökség nem járul hozzá, hogy a Kakucsi Galamb- és 
Kisállattenyésztő Egyesület megkapja a visszatartott 20 %-ot a nevezési díjból.   

7/2005. Az elnökség hozzájárul, hogy a Kakucsi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület a 2005-
2006-os kiállítási szezonban a szövetségtől térítésmentesen kapjon kölcsön kiállítási 
ketreceket egyesületi rendezvényükhöz. 

8/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta Hajnal József Röpgalamb Szakosztály vezető 
beszámolóját. 

9/2005. Az elnökség javasolja a röpversenyek nevezési díjának emelését.   
10/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta Szénási Gábor Díszszárnyas és Prémesállat 

Szakosztály vezető beszámolóját. 
11/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta Borbola László Díszgalamb Szakosztály vezető 

beszámolóját. 
12/2005. Az elnökség meghallgatta és elfogadta Fackelmann János Etikai Bizottság vezető 

beszámolóját. 
13/2005. Az elnökség Tisljár György tenyésztőtárs ismételt vágott gyűrűvel való visszaélését az I. 

Önálló Díszbaromfi, Vízszárnyas, Díszfácán-, Díszmadár és Prémesállat kiállításon 
javasolja továbbadásra az Etikai Bizottság felé.   

14/2005. Az elnökség Kemény László bírálót írásos figyelmeztetésben részesíti bírálói teendőinek 
elmulasztása miatt.   

15/2005. Az elnökség döntése értelmében a kisállatbörzék belépőjegyeinek és térdíjainak árai 2005. 
március hónaptól az alábbiak szerint alakulnak: 200.- Ft személybelépő; 800.- Ft 
személygépkocsi; 1300.-Ft szgk + utánfutó, kisteherautó, mikrobusz; 2500.-Ft 
tehergépkocsi, busz; 3000.-Ft tehergépkocsi + utánfutó. Vásározók: 1000.-Ft/m2 .   

16/2005. Az elnökség megtárgyalta és javasolja a közgyűlésnek a 2500.-Ft fő tagdíjat 2006-tól, illetve 
az infláció követő automatikus tagdíjemelés elfogadását. 

17/2005. Az elnökség meghallgatta a Szerkesztő Bizottság beszámolóját és azt elfogadta. 
18/2005. Az elnökség tudomásul vette, hogy megalakult a Magyasröptű Magyar Deres Fajtaklub, a 

Budapesti Magasröptű Keringő Fajtaklub illetve a Monori Keringő Fajtaklub. 



19/2005. Az elnökség megtárgyalta a nádudvari egyesület felvételi kérelmét és azt elfogadta, majd a 
szövetség tagegyesületeinek sorába a V-285-ös szám alatt bejegyezte. 

20/2005. Az elnökség döntése érelmében a Fiatal nemzeti Szárnyasállat Kiállítás pályáztatás alapján 
kerül megrendezésre. Pályázatok beadási határideje: 2005. április 15. Pályázatok elbírálása 
elnökségi hatáskörben. 

21/2005. Az MGKSZ támogatja a 2006. január hónapban Gyomaendrődön megrendezésre kerülő 
Nagytestű Alakgalamb Szakosztály Fajtaklubjainak közös kiállítását. 

22/2005. Az MGKSZ támogatja a 2005. november 25-27.-én Székesfehérváron megrendezésre kerülő 
I. Fésűs Bukó-Keringő Galamb Fajta-Európa Kiállítást. 

23/2005. Az elnökség a magyar díszpostát önálló magyar fajtaként elfogadja. 
24/2005. Az elnökség döntése alapján az Európa Szövetség plakettjeit 2005.évben Sági János és 

Prohászka Csaba tenyésztőtársak kapják kiemelkedő tenyésztői és társadalmi munkájuk 
elismeréséül. 

25/2005. Az elnökség javasolja a szakosztály vezetésének, hogy a II. Nemzeti Díszbaromfi, Fácán, 
Víziszárnyas, Díszmadár és Prémesállat Kiállítás októberben kerüljön megrendezésre. A 
szervezéssel Szénási Gábor szakosztályvezetőt bízza meg az MGKSZ elnöksége. 

26/2005. Az elnökség posztumusz örökös tiszteletbeli tagnak megválasztotta dr. Török Istvánt. 
27/2005. Az elnökség örökös tiszteletbeli tagnak megválasztotta Filyó György tenyésztőtársat. 
28/2005. Az elnökség örökös tiszteletbeli tagnak megválasztotta Komáromy Lajos tenyésztőtársat. 
29/2005. Az elnökség örökös tiszteletbeli tagnak megválasztotta Tóth Sándor tenyésztőtársat. 
30/2005. Az elnökség örökös tiszteletbeli tagnak megválasztotta Vagyóczki Imre tenyésztőtársat. 
31/2005. Az elnökség megtárgyalta a közgyűlési anyagot és javasolja a közgyűlés elé terjeszteni. 
32/2005. Az elnökség döntése értelmében a 2005. évi Nemzeti Fiatal Szárnyasállat Kiállítás rendezési 

jogát a V-57-es Szeghalmi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület nyerte el. 
33/2005. Az elnökség a Bíráló Testület közgyűlésének javaslata alapján a következő bírálói 

tiszteletdíjakat fogadja el: „A” kategóriás bíráló estében 5000.-Ft; „B” kategóriás bíráló 
estében 4000.-Ft; „C” kategóriás bíráló esetében 3500.-Ft; „D” kategóriás bíráló esetében 
3000.-Ft. 

34/2005. A Bíráló Testület közgyűlésének javaslata alapján az MGKSZ megalapítja a Dr. Török 
István emlékérmet, amit minden évben egy bíráló kap meg munkája elismeréséül, a bírálók 
szavazata alapján.  Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

35/2005. A Bíráló Testület közgyűlésének javaslata alapján az elnökség döntése értelmében azok a 
tenyésztők, akik vágott gyűrűvel állítanak ki állatot, az eddigi két év helyett öt évre kerül 
eltiltásra. 

36/2005. A Bíráló Testület közgyűlésének javaslata alapján az elnökség döntése értelmében azon az 
egyesületi kiállításon, ahol a kiállított egyedek száma meghaladja a 400-at, külön vezető 
bírálót kell alkalmazni, aki más feladatot nem kaphat. 

37/2005. Az elnökség meghallgatta a II. Nemzeti Díszbaromfi-, Viziszárnyas-, Díszfácán- 
Díszmadár- és Prémesállat Kiállítás pályázatát és egyhangú döntéssel a rendezés jogát a B-
17-es Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete nyerte el.  38/2005. Az elnökség döntése 
értelmében Tisljár Györgyöt 2 évre (2005-2006 illetve 2006-2007-es szezon) eltiltja a 
kiállításokon való részvételtől. 



39/2005. Az elnökség döntése értelmében Steigerwald Ferenc illetve Vígh Ferenc ügyében az 
elnökség dönt azonnali hatállyal.  40/2005. Az elnökség döntése értelmében Steigerwald 
Ferencet illetve Vígh Ferencet 2 évre eltiltotta a kiállításokon való részvételtől. 

41/2005. A BT, a szakosztályvezetők, fajtaklub vezetők bevonásával döntsön a vezetőség az országos 
kiállítások átszervezéséről. Határidő: 2005. augusztus 

42/2005. Az elnökség döntése értelmében, egyedi esetben, a visszatérő, nagy létszámú V-42-es pécsi 
egyesület a második félévre 900.- Ft tagdíjat fizet a szövetségnek. 

43/2005. Az elnökség megválasztotta a II. Önálló díszbaromfi-, díszmadár-, díszfácán- és 
víziszárnyas nemzeti kiállítás Rendező Bizottságának elnökéül Szénási Gábor 
szakosztályvezetőt. 

44/2005. Az elnökség megválasztotta a II. Önálló díszbaromfi-, díszmadár-, díszfácán- és 
víziszárnyas nemzeti kiállítás Rendező Bizottságának tagjául Takács Lajos Minősítő 
Bizottsági tagot. 

45/2005. Szeghalmi fiatal kiállítás Rendező Bizottsága: Elnök: Uhrner Antal. Tagjai: Kovács László, 
Kiss Gabriella, Nagy Imre, Hajnal József, Borbola László, Szénási Gábor, Vonnák József, 
Temesvári Krisztián, Knapcsek Lajos, Pádár Antal, Erdős Béla 

46/2005. A Nemzeti Kiállítás katalógusába hirdetők beszervezésért 10 % jutalék jár a szervezőnek.   
47/2005. Nemzeti Galambkiállítás Rendező Bizottsága: Elnök: Uhrner Antal. Tagjai: Kovács László, 

Kiss Gabriella, Nagy Imre, Hajnal József, Borbola László, Szénási Gábor, Vonnák József, 
Temesvári Krisztián, Knapcsek Lajos, Rohringer István. 

48/2005. Az elnökség meghallgatta Rohringer Istvánnak a Standard Bizottság vezetőjének a 
beszámolóját, és azt elfogadta. 

49/2005. Az elnökség meghallgatta Hodosi Albert területi vezető beszámolóját, és azt elfogadta.   
50/2005. Az elnökség meghallgatta Hrivnák Károly területi vezető beszámolóját, és azt elfogadta.   
51/2005. Az elnökség meghallgatta Szűcs Imre területi vezető beszámolóját, és azt elfogadta.   
52/2005. Az elnökség megtárgyalta Steigerwald Ferenc enyhítés kérelmi ügyét és a büntetését 2 év 

próbaidőre felfüggesztette. 
53/2005. Az elnökség felvette tagjai sorába és a V-286-os szám alatt bejegyezte a nyíregyházi (Pinke 

Béla által vezetett) egyesületet. 
54/2005. Az elnökség döntése értelmében a december 3-4-i Nemzeti Galamb Kiállítás elmarad. A 

vezetőség forgatókönyvet készít 2006. január 21-22-re, arra az esetre, ha az FVM a 2005. 
december 1-i zárlatot feloldja. 

55/2005. Az elnökség döntése értelmében a 2005-2006-os kiállítási szezonban az elnökség csak 
rendkívüli esetben ad felmentést az időpontvédelem alól. 

56/2005. Az elnökség döntése alapján Vígh Ferenc eltiltását visszavonja. 
57/2005. Az elnökség meghallgatta Vonnák József Minősítő Bizottság elnökének beszámolóját és azt 

elfogadta. 
58/2005. Az elnökség döntése értelmében 2006-os Nemzeti Fiatal Szárnyasállat Kiállítás 

megrendezésére nem lesz pályázat kiírva. A rendezés joga a V-057-es szeghalmi egyesületet 
illeti tekintettel arra, hogy az FVM határozata alapján az idei évben elmaradt ez a 
rendezvény. 



59/2005. Az elnökség meghallgatta Hajnal József Röpverseny Bizottsági beszámolóját, és azt 
elfogadta. 

60/2005. Az elnökség megköszöni a V-57-es Szeghalmi Galamb és Kisállattenyésztő illetve a B-17-
es Rákosmenti Kisállattenyésztő Egyesületnek az eddigi munkáját és hozzáállását a 
kiállítások előkészítéséhez. 

61/2005. Az elnökség az MGKSZ tagjai sorába felvette és a V-149. sorszám alatt bejegyezte a 
bátaszéki Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesületet. 

62/2005. Az elnökség 300 e Ft-ban állapította meg a ketrecpark lábazatának bővítési beruházását. 
63/2005. Az elnökség meghallgatta Szieberth Mihály területi vezető beszámolóját és azt elfogadta. 
64/2005. Az elnökség meghallgatta Knapcsek Lajos területi vezető beszámolóját és azt elfogadta. 
65/2005. Az elnökség megbízza Borbola Lászlót a szakmai alelnök teendőinek ellátásával a 2006. évi 

közgyűlésig. 
66/2005. Az elnökség 2 évre megadja a Texán Fajtaklubnak az engedélyt, hogy az általuk beadott 

szín standard módosítási javaslat szerint bírálhassanak, amíg az az Európa Szövetség elé 
kerül megtárgyalásra. 

67/2005. Az elnökség elutasította a V-286-os nyíregyházi egyesület kérelmét, így a teljes összegű 
tagdíj megfizetésére kötelezi. 


