
Elnökségi határozatok 

2014. 
 
1/2014. Az elnökség döntése értelmében az országos kiállításon a Pergő Klub külföldi kiállítói 

azonos díjat fizetnek az MGKSZ tagsággal rendelkező tagokkal. Szavazás: 1 
ellenszavazattal (Kiss Gabriella) elfogadva  

2/2014. Az elnökség elfogadta a Standard Bizottság beszámolóját. Szavazás: egyhangúan 
elfogadva  

3/2014. Az elnökség elfogadta a Szerkesztő Bizottság beszámolóját. Szavazás: egyhangúan 
elfogadva  

4/2014. Az elnökség elfogadta a Pergő Klub beszámolóját. Szavazás: egyhangúan elfogadva  
5/2014. Az elnökség döntése értelmében a Baromfi- és Prémesállat külön kerül megrendezésre az 

Országos Kiállítástól. Rendező és helyszín: pályázat útján. Szavazás: 1 ellenszavazat 
mellett elfogadva  

6/2014. Az elnökség pályázat útján meghirdeti a Nemzeti Fiatal Kiállítás rendezési jogát. 
Amennyiben a pályázatra nincs megfelelő jelentkező, úgy az országos kiállítással lesz 
egy időben megtartva. Szavazás: 8 mellette, 5 ellenszavazattal elfogadva  

7/2014. Az elnökség az Nemzeti Kiállítással egy időben tartja meg a Nemzeti Fiatal Kiállítást. 
Szavazás: 5 mellette, 8 ellenszavazattal a 6/2014-es határozat lép életbe.  

8/2014. Az elnökség felveszi egyesületei sorába a V-294. Érdi Galamb- és Díszbaromfi 
Tenyésztők Egyesületét. Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

9/2014. Az elnökség feltételesen felveszi egyesületei sorába a V-295. Alföldi Röpp Galambász 
Egyesületet. Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

10/2014. Az elnökség döntése értelmében Jónás Csaba német gyűrűvel a kiállításon részt vehet, 
de a minősítésbe az eredménye nem számít bele. Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

11/2014. Az elnökség a V-93. Nagydorogi Egyesületet átsorolja az Észak-Dunántúli területhez. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

12/2014. Az elnökség meghallgatta a BT elnökének szakmai beszámolóját, a Röpgalamb 
Szakosztály elnökének beszámolóját, a Díszgalamb Szakosztály elnökének 
beszámolóját, valamint a Díszszárnyas és Prémesállat Szakosztály elnökének 
beszámolóját és javasolja a közgyűlés elé terjesztésüket.  Szavazás: 1 tartózkodás mellett 
elfogadva   

13/2014. Az elnökség meghallgatta a Budapest és környéke, az Észak – Dunántúl, a Dél – 
Dunántúl, a Duna-Tisza köze északi rész, a Duna-Tisza köze déli rész, a Tiszántúl északi 
rész, valamint a Tiszántúl déli rész területi képviselőinek beszámolóit és javasolja 
azoknak a közgyűlés elé terjesztését.  Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

14/2014. Az elnökség meghallgatta és elfogadta a Röpverseny szabályzat módosítását. Szavazás: 
1 tartózkodás mellett elfogadva   

15/2014. Az elnökség döntése értelmében a Röpverseny szabályzat módosítása a Röpszakosztály 
joga, az elnökséget tájékoztatás illeti meg. Szavazás: 1 tartózkodás mellett elfogadva   

16/2014. Az elnökség elfogadta a kiküldetési szabályzatot. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.   
17/2014. Az elnökség az ifjúsági korosztály korhatárát 25 évben határozza meg. Szavazás: 18 év – 

6 igen szavazat, 25 év – 8 igen szavazat  18/2014. Az elnökség döntése értelmében 47 



magyar fajtáról ideálrajzot készített a szövetség. Szavazás: 1 tartózkodás mellett 
elfogadva   

19/2014. Az elnökség a 2014. évi költségvetésben 400 ezer forint összeget különít el a magyar 
fajták ideálrajzának készíttetésére.  Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

20/2014. Az elnökség meghallgatta a munkatervet, munkaprogramot és javasolja annak taggyűlés 
elé terjesztését. Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

21/2014. Az elnökség meghallgatta a gazdasági alelnök beszámolóját, a mérlegbeszámolót illetve 
a terv-tény adatokat és javasolja azoknak taggyűlés elé terjesztését. Szavazás: 
egyhangúlag elfogadva   

22/2014. Az elnökség meghallgatta Vonnák József Nagytestű Alakgalamb Szakosztály vezető 
beszámolóját és javasolja taggyűlés elé terjesztését. Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

23/2014. Az elnökség döntése értelmében a 2014. évi Európa Szövetségi Közgyűlésre Uhrner 
Antal, Rohringer István, Borbola László és Klaus Andreas utazik Szarajevóba. A 2014. 
évi Európa Szövetségi Bíráló Testületi Továbbképzésre Borbola László, Rohringer 
István és Klaus Andrea utazik. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.   

24/2014. Az elnökség döntése értelmében az V. Magyar Kisállatfajták Napja rendezvény 
rendezési jogát a V-85. Pápai Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület kapta meg. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva   

25/2014. Az elnökség az október 25-26-i időpontot a Fiatal Kiállítás megrendezésére nem tartja 
alkalmasnak. Szavazás: 1 mellette, 9 ellenszavazattal az időpont elutasítva   

26/2014. Az elnökség döntése értelmében a Nemzeti Fiatal Kiállítás november második 
hétvégéjén tartható meg. Amennyiben a B-17. egyesület teljesíti az időpontot, akkor 
megkaphatják a rendezési jogot. Szavazás: 1 tartózkodás mellett elfogadva   

27/2014. Az elnökség döntése értelmében egyesületi támogatásban részesülnek az alábbi 
egyesületek: B-15, V-243. Gyomaendrőd, V-257. Pécs, V-277. Jászárokszállás.  
Fajtaklub támogatásban részesülnek az alábbi fajtaklubok: Amerikai óriásposta fajtaklub, 
Máltai és tyúktarka fajtaklub, Orpington és nagytestű baromfi fajtaklub, Chabo 
tenyésztők fajtaklubja, Magyar nyúltenyésztők fajtaklubja, Sirályka fajtaklub, 
Székesfehérvári és erdélyi bukó tenyésztők fajtaklubja, Rövidcsőrű fajtaklub, Magyar 
díszposta fajtaklub, Szegedi magasszálló keringő fajtaklub, Egri kék keringő fajtaklub. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva   

28/2014. Az elnökség döntése értelmében az Országos és a Fiatal Galamb Kiállítás két önálló 
kiállításként egy helyszínen, egy helyen elrendezve lesz megtartva.  Szavazás: 11 igen, 4 
ellenszavazattal elfogadva   

29/2014. A Nemzeti Galamb, Díszmadár és Nemzeti Fiatal Galamb Kiállítás Rendező Bizottsága: 
Uhrner Antal főrendező, Minősítő Bizottság elnöke, szakosztályvezetők, szakmai és 
gazdasági alelnökök, adminisztráció. Szavazás: egyhangúlag elfogadva   

30/2014. Az elnökség elfogadta Hrivnák Károly Budapest és környéke, Polgár Béla Duna-Tisza 
köze északi része, Fackelmann János Duna-Tisza köze déli része, Knapcsek Lajos 
Tiszántúl déli része területi képviselők beszámolóját. Szavazás: egyhangúan elfogadva   

31/2014. Az elnökség döntése értelmébe a Galamb és kisállat magazinban az Év fajtája a 
következőképpen alakul:  • 2015. kiskunfélegyházi keringő • 2016. budapesti 
rövidcsőrű • 2017. székesfehérvári bukó • 2018. alföldi buga és alföldi parasztgatyás •
 2019. egri kék keringő Szavazás: egyhangúan elfogadva   

32/2014. Az elnökség elfogadta Bárány István Észak-Dunántúl, Horváth Csaba Dél-Dunántúl 
területi képviselők beszámolóját. Szavazás: egyhangúan elfogadva   



33/2014. Az elnökség elfogadta Szieberth Mihály Minősítő Bizottság elnökének beszámolóját. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva   

34/2014. Bárány István javaslatát, miszerint a 2014-ben rendezendő nemzeti kiállításokon legyen 
bevezetve az egy tenyésztő által nevezett minden 5. állat ingyenes nevezése: elutasítva. 
Szavazás: 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással elutasítva. 2015. évtől a nemzeti 
kiállításokon egy tenyésztő által nevezett minden 5. állat nevezési díját átvállalja a 
szövetség. Szavazás: 1 tartózkodással elfogadva 


