
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

2012. 
 
1/2012. 2013-as évi gyűrűgyártás: a maradék zöld alapanyag kerüljön felhasználásra, ezért a 

fröccsöntést megrendeljük. A közgyűlésen a gravírozó gép vásárlás előterjesztésre kerül. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva 

2/2012. Az elnökség felmenti Vonnák Józsefet a Minősítő Bizottság vezetése alól. Szavazás: 1 
tartózkodás mellet elfogadva 

3/2012. Az elnökség ideiglenesen megbízza Vonnák Józsefet a Nagytestű Alakgalamb 
Szakosztály vezetésével. Szavazás: 1 tartózkodás mellett elfogadva 

4/2012. Az elnökség ideiglenesen megbízza Szieberth Mihályt a Minősítő Bizottság vezetésével. 
Szavazás: 1 tartózkodás mellett elfogadva 

5/2012. Az elnökség a közgyűlésen javaslatot tesz arra, hogy a Nagytestű Alakgalamb 
Szakosztály vezetésével bízzák meg Vonnák Józsefet, illetve a Minősítő Bizottság 
vezetésével Szieberth Mihályt. Szavazás: 2 tartózkodás mellett elfogadva 

6/2012. A közgyűlési anyaghoz 14 napon belül le kell adnia mindenkinek a beszámolóját. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva 

7/2012. Az elnökség döntése értelmében az őshonos témával foglalkoznunk kell. Szavazás: 
egyhangúan elfogadva 

8/2012. Az elnökség megtárgyalta a közgyűlési meghívó napirendi pontjait, melyet elfogad. 
Szavazás: egyhangú igen 9/2012. Az elnökség meghallgatta a munkatervet, 
munkaprogramot és javasolja annak közgyűlés elé terjesztését. Szavazás: egyhangú igen 

10/2012. Az elnökség meghallgatta az elnöki beszámolót és javasolja annak közgyűlés elé 
terjesztését. 

11/2012. Az elnökség meghallgatta a BT elnökének szakmai beszámolóját és javasolja annak 
közgyűlés elé terjesztését. Szavazás: egyhangú igen 

12/2012. Az elnökség meghallgatta a szakosztályvezetők (Klausné Bori Andrea, Vémi Lajos, 
Zelenyánszki András) beszámolóit és javasolja azoknak közgyűlés elé terjesztését. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

13/2012. Az elnökség meghallgatta a területi vezetők beszámolóit (dr.Lóránt Szilveszter, Horváth 
Csaba, Knapcsek Lajos, Fackelmann János, Hrivnák Károly, Polgár Béla, Bárány István) 
és javasolja azoknak közgyűlés elé terjesztését. Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

14/2012. Az elnökség meghallgatta a gazdasági alelnök beszámolóját, a mérlegbeszámolót illetve 
a terv-tény adatokat és javasolja azoknak közgyűlés elé terjesztését. Szavazás: 
egyhangúlag elfogadva 

15/2012. Egyesületi támogatásban részesülnek az alábbiak: V-257. Mecsek Pécs, V-243. 
Gyomaendrőd, V-214. Tolna, V-075. Szigethalom, V-277. Jászárokszállás, V-157. 
Püspökladány, B-015. Budapest, V-059. Törökszentmiklós 
Fajtaklub támogatásban részesülnek az alábbiak: Budapesti fajták fajtaklub, Dudoros 
fajtaklub, Díszposta fajtaklub, Magyar szarka keringő fajtaklub, Tollalakzatos fajtaklub, 
Parókás fajtaklub, Angol modena fajtaklub, Magyar autosex tyúkgalamb fajtaklub, 
Csepeli magasröptű hófehér keringő fajtaklub, Egri kék keringő fajtaklub, Brahma és 
törpe brahma fajtaklub, Chabó fajtaklub. Szavazás: egyhangúlag elfogadva 



16/2012. Az elnökség titkos szavazással 8-5 arányban megszavazta, hogy 2013. február 2-3-án a 
Fiatal Kiállítás Gyomaendrődön lesz megtartva. 

17/2012. Az elnökség pályáztatás útján meghirdeti az egyesületei részére az országos kiállítás 
építési, bontási és gondozási feladatait a tavalyi feltételek szerint. Szavazás: egyhangúan 
elfogadva 

18/2012. Az elnökség döntése értelmében a nemzeti kiállításokon Magyar Mester cím is kiadható. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva 

19/2012. Az elnökség dr. Lóránt Szilveszter (Tiszántúl felső rész), Bárány István (Észak-
Dunántúl), Hrivnák Károly (Budapest és környéke) és Fackelmann János (Duna-Tisza 
köze alsó rész), Knapcsek Lajos (Tiszántúl alsó rész) területi képviselők beszámolóját 
elfogadta. Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

20/2012. Az elnökség felveszi fajtaklubjai közé a Középnagytestű Nyúltenyésztők Fajtaklubját. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva 

21/2012. Az elnökség a 9/2011-es határozatot az alábbiakban módosítja. A BT elnökének a 
hatásköre eldönteni, hogy a bírálókat a határozatban szereplő feltételek nem teljesítése 
miatt felfüggeszti vagy kizárja. Szavazás: egyhangúan elfogadva 

22/2012. Az elnökség Horváth Csaba (Dél Dunántúl), Polgár Béla (Duna-Tisza köze felső rész) 
területi képviselők beszámolóját elfogadta. Szavazás: 2 tartózkodás mellett elfogadva 

23/2012. Az elnökség elfogadja a minősítésre felterjesztettek névsorát.  
MINŐSÍTETTEK NÉVSORA KÉTSZERES ARANYKOSZORÚS MESTER TENYÉSZTŐ: 

 1. Könyves Kálmán komáromi bukó,  

 2. Radics István székesfehérvári bukó,  

 3. Horváth Mihály budapesti magasröptű keringő,  

 4. Horváth János törpe cochin,  

 5. Krsják Mihály egri kék keringő 
ARANYKOSZORÚS MESTER TENYÉSZTŐ: 

 6. Szondi Gusztáv karrier,  

 7. Kovács Attila king,  

 8. Barna Pál csepeli hófehér keringő 
ARANYKOSZORÚS RÖPTETŐ: 

 9. Vörös József szegedi magasszálló keringő 

 10. B.Tóth Flórián hódmezővásárhelyi ernyőszemű keringő 
EZÜSTKOSZORÚS RÖPTETŐ: 

 11. Vémi Lajos  budapesti magasröptű keringő 
EZÜSTKOSZORÚS KIVÁLÓ TENYÉSZTŐ: 

 12. Virág Gábor ceglédi rövidcsőrű szívhátú keringő,  

 13. Ábry Gyula texán,  

 14. Fehér András kecskeméti keringő,  

 15. Járasy László bajai keringő 
BRONZKOSZORÚS ÉRDEMES TENYÉSZTŐ: 

 16. Virág Gábor szegedi magasszálló keringő,  

 17. Juhász István texán,  

 18. Gólya Tibor texán,  

 19. Szegfű István székesfehérvári bukó,  

 20. Czank István amerikai óriásposta,  



 21. Korcsmáros Sándor német kiállítási galamb,  

 22. Csernei István egri kék keringő,  

 23. Somogyi Lajos szegedi magasszálló keringő,  

 24. Putz László king,  

 25. Ádám Attila brahma,  

 26. Magda Péter csepeli hófehér keringő 
 
 


