
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

2006. 
 
1/2006. Az elnökség meghallgatta Hajnal József Röpgalamb Szakosztály vezető beszámolóját és 

azt elfogadta.  
2/2006. Az elnökség meghallgatta Borbola László Díszgalamb Szakosztály vezető beszámolóját 

és azt elfogadta.  
3/2006. Az elnökség megtárgyalta, és döntése értelmében a Gyomaendrődön bemutatott Fajtaklub 

kollekciók kiváló eredményei a minősítésbe nem számolhatók be.  
4/2006. Az elnökség meghallgatta és megtárgyalta a mérleg beszámolót, javasolja azt a közgyűlés 

elé terjeszteni.  
5/2006. az elnökség javasolja a közgyűlés elé vinni a lézergravírozó gép megvásárlásának 

döntését.  
6/2006. Az elnökség felvette tagjai sorába a Mélykúti Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesületet és 

bejegyezte a V-287-as sorszám alatt.  
7/2006. Az elnökség felvette tagjai sorába a Tiszapüspöki Galamb- és Kisállattenyésztő 

Egyesületet és bejegyezte a V-288-as sorszám alatt.  
8/2006. Az elnökség meghallgatta Fackelmann János Felügyelő Bizottság elnök beszámolóját és 

javasolja annak közgyűlés elé való terjesztését.  
9/2006. Az elnökség meghallgatta az MGKSZ elnökének beszámolóját a 2005. évről és javasolja 

annak közgyűlés elé való terjesztését.  
10/2006. Az elnökség meghallgatta a Bíráló Testület m.b. elnökének Borbola Lászlónak a 

beszámolóját a 2005. évről és javasolja annak közgyűlés elé való terjesztését.  
11/2006. Az elnökség döntése értelmében időpontvédelem alá esnek az alábbi időpontok: 2006. 

november 10-12., november 25-26., illetve december 2-3. Ez alól az időpontok alól 
felmentést az elnökség nem ad, mivel szigorú védelmet élveznek.  

12/2006. Az elnökség megtárgyalta a szövetségi támogatási kérelmeket és az alábbi egyesületek 
illetve fajtaklubok kapták meg: Komárom, Gyomaendrőd, Gyula, Orosháza, Miskolc, 
Szigethalom, Monor, Kerekegyháza, Texán, Strasszer, Magasröptű magyar deres, Angol 
modena, Szegedi magasszálló keringő, mondén, Díszposta, Amerikai óriásposta, Magyar 
óriás, Magyar begyes, Pergő, Tollalakzatos, Budapesti magasröptű keringő, Egri kék 
keringő és Máltai - Tyúktarka.  

13/2006. Kimaradt  
14/2006. Az elnökség állásfoglalása: terület = régió. Az elnökség megbízza Uhrner Antal elnök 

urat, hogy a Dél-Dunántúli területi értekezletet hívja össze 2006. augusztus 15-ig.  
15/2006. Az elnökség megbízza az új fajtaleíró könyv szerkesztésével Borbola László alelnök 

urat.  
16/2006. Az elnökség döntése értelmében az MGKSZ az alábbi fajták nevezését támogatja az 

Európa Kiállításra Lipcsében 2006. évben: szegedi magasszálló keringő, budapesti 
alföldi- (kőrösi) keringő.  

17/2006. Aki a röpversenyeket megtartja személyes felelősséggel tartozik, az intézkedések az 
FVM visszavonásáig érvényesek. A tenyészdúcból indított tréningek ez idő alatt csak a 
helyi hatósági állatorvossal egyeztetett feltételekkel megengedettek.  



18/2006. (IX.10.) A Nemzeti Fiatal Szárnyasállat Kiállítás Rendező Bizottságának tagjai Vonnák 
József, Knapcsek Lajos, Nagy Imre, Zelenyánszki András, Hajnal 1. oldal 2006 
elnoksegi1 József, Szénási Gábor, Borbola László, Kovács László, Uhrner Antal és Kiss 
Gabriella.  

19/2006. (IX.10.) A Nemzeti Kiállítás Rendező Bizottságának tagjai: a teljes elnökség és 
Rohringer István (nemzetközi és protokoll ügyekben), Kiss Gabriella.  

20/2006. (IX.10.) A Nemzeti Baromfi Kiállítást a szarvasi egyesület rendezheti meg 2007. 
januárjában, még pontosítandó időpontban. A Rendező Bizottság tagja: Szénási Gábor, 
Zelenyánszki András, Knapcsek Lajos, Borbola László, Kovács László, Vonnák József, 
Uhrner Antal, Kiss Gabriella.  

21/2006. (IX. 10.) Az elnökség Polgár Béla területi képviselő beszámolóját munkájáról elfogadta.  
22/2006. (IX. 10.) Az elnökség a standard bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
23/2006. (IX. 10.) Az elnökség a selyem pávagalamb fajtaleírását módosítás nélkül elfogadta.  
24/2006. (IX. 10.) Az elnökség a kiskunfélegyházi keringő galamb fajtaleírás módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadta.  
25/2006. (IX. 10.) Az elnökség a díjazási szabályzatot az alábbi módosításokkal hagyta jóvá: * 2. 

pont, második bekezdéséből a legalább szó kimarad, * 6. pont: a "Ritka fajták" listáját a 
Bíráló Testület határozza meg és időszakonként tegye közzé. * 7. pont: a színgyőztes 
cím csak a győztes színétől eltérő színosztályokban adható ki. 

26/2006. (IX. 10.) Utazási költségként számla nélkül a II. osztályú vonatjegy ára számolható el.  
27/2006. (IX. 07.) Az elnökség hozzájárul, hogy az állatorvosi bizottság javaslata szerinti 

ÁOGYTI vizsgálatot 48 db galambbal az MGKSZ a postagalamb szövetséggel közösen 
elvégeztesse. A költségek egyharmadát (200 e Ft + ÁFA) az MGKSZ finanszírozza.  

28/2006. Az elnökség a Minősítő Bizottság elnökének beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  
29/2006. (IX. 07.) Az elnökség Kovács László alelnök beszámolóját a Nemzeti Fiatal 

Szárnyasállat Kiállítás előkészületeiről egy tartózkodás mellett elfogadta.  
30/2006. (IX. 07.) Az elnökség Kovács Lajos alelnök beszámolóját a Nemzeti Kiállítás 

előkészületeiről egyhangúlag elfogadta.  
31/2006. (IX. 07.) Az elnökség Rohringer István beszámolóját a lipcsei Európa Kiállítás 

előkészületeiről egyhangúlag elfogadta.  
32/2006. (IX. 07.) Az elnökség a két szlovák vezető meghívásával és költségeik fedezésével 

egyetért, csakúgy, mint a szlovákokkal való együttműködéssel is. (egyhangú szavazattal)  
33/2006. (XI. 07.) Az elnökség Szénási Gábor tájékoztatóját a II. Önálló Baromfikiállítás 

előkészületeiről egyhangúlag elfogadta.  
34/2006. (XI. 07) Az elnökség Hajnal József beszámolóját a 2006. évi röpversenyekről 

egyhangúlag elfogadta.  
35/2006. (XI. 07.) Az elnökség a Standard Bizottság beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  
36/2006. (XI. 07.) Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy Pádár Antal az idei Fiatal 

Szárnyasállat Kiállítás megrendezéséért, valamint Szieberth Mihály sokéves elnökségi 
tagsági munkájáért kapja meg az EE szövetség plakettjét. 2. oldal 2006 elnoksegi1 3. 
oldal 


