
Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Magyar Postagalamb Sportszövetség    

székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.     

bejegyző határozat száma:  Pk.60499/1989/2. (1989.11.07.)    

nyilvántartási szám:  515    

képviselő neve:   Bárdos István    

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Sportszövetség céljai: 
A magyar postagalambsport és tenyésztés fejlesztése.  

A magyar versenyzők eredményeinek nemzetközi elismertetése. 

A közösségi élet szervezése, postagalambversenyek lebonyolítása a fiatalok és idősek részére 
kedvezményesen.  

Országos kiállítások és galamb bemutatók szervezése. Együtt működés társszervekkel. 

 

 
 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Sporttevékenység – a munkaviszony és a polgári jogi 
jogviszony keretében megbízás alapján folytatott kivételével 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: versenyek és 
kiállítások szervezése, rendezése – 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c.) 14. pontja szerint 
 

   

a közhasznú tevékenység célcsoportja:                tagjaink, családjaik, iskolák, 
óvodák, társkapcsolatok 

   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:   5.215 fő postagalambász-tag és 
több ezer ember a társadalomból 

   

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
- Minden évben áprilistól szeptember közepéig hétvégenként 5-600 versenyt 

rendezünk egyesületeinkkel és tagszövetségeinkkel rövid-, közép-, hosszú- 
és maratoni távon. Ezeken 4200 versenyző postagalambász, 150-200 ezer 
postagalambja vesz részt. Versenyeink rendjéről az Országos 
Versenyszabályzat rendelkezik. Versenyeink eredményeiből, tagszövetségi-, 
országos- és nemzetközi- kiállításokat rendezünk, ahol a legjobb eredményű 
galambokat mutatjuk be. Az Országos Kiállításon eredményei alapján 7-800 
galamb kerül bemutatásra a magyar postagalambászoktól. Sporteredményeik 
alapján az olimpiai kiírásnak megfelelően 8 kategóriában, standard 
osztályban, pedig hím és tojó kategóriában hirdetünk Magyar Bajnoki 
eredményeket. A legjobb galambok az FCI (Nemzetközi Galambász 
Szövetség) szabályai szerint vehetnek részt a nemzetközi kiállításokon, 
páros években a Közép-Európai Kiállításon, páratlan években a Postagalamb 

  



Olimpiákon, ahol 15-20 ország galambászai és legjobb galambjai vesznek 
részt. 

2012. januárjában szövetségünk Európa Kiállítást és Közép-Európai Kiállítást 
szervezett Országos Kiállításunkkal egy időben és helyen a Syma Csarnokban, 
ahová eljöttek Európa legjobb galambászai galambjaikkal és a magyar galambászok 
is megmutathatták galambjaikat és eredményeiket Európának és az Országnak. Erre 
a kiállításra meghívtuk a környező iskolák diákjait és pedagógusait ingyenesen. A 
rendezvényt a hölgyek, a 14 év alatti fiatalok és a 70 feletti urak ingyen 
látogathatták, a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok pedig fél áron. A kiállításon 
galambász történeti kiállítás és fajta bemutató is helyet kapott. A legkisebbeket a 
Mese Posta várta vetélkedőkkel. 
Évente két országos kiállítást rendez szövetségünk, ami 3-5.000 embert mozgat 
meg. 
 

-  

3.2 Közhasznú tevékenység megnevezése: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely 

1997. évi CLVI. tv. 26.§. c.) 4. pontja 
   

a közhasznú tevékenység célcsoportja: valamennyi magyar postagalambász, iskolák, 
családok, fiatalok 

   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:       több ezer ember    

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
- Havonta megjelenő szaklapunkban, amely minden tagunkhoz eljut, 

rendszeresen jelennek meg külföldi és hazai szakírók tollából galamb- 
tenyésztésről és egészségügyről szóló írások, melyek segítik a 
postagalambászok szakmai fejlődését. 

- A régebbi szaklapszámok honlapunkon  folyamatosan megtekinthetők, 
olvashatók. 

- Rendszeresek a versenyzéssel és a versenyre való felkészítéssel kapcsolatos 
helyi-, térségi-, országos tanfolyamok, vita fórumok. 

- Szövetségünk az elmúlt évekhez hasonlóan Évkönyv formájában foglalja 
össze észrevételeit, az előző évi versenyekről. 

- Folyamatos a Verseny Bizottság, a Bírálóbizottság és az eredményszámolók 
képzése, továbbképzése 

- A postagalamb versenyek szervezésével, lebonyolításával, a szállítással 
kapcsolatos állategészségügyi és egyéb törvényi változásokat folyamatosan 
nyomon követjük és tájékoztatjuk arról tagjainkat szaklapunkon és 
honlapunkon keresztül is. 

   

3.3 Közhasznú tevékenység megnevezése: természetvédelem, állatvédelem 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
1997. évi CLVI. tv. 26.§. c.) 8. pontja 

   

a közhasznú tevékenység célcsoportja:     tagjaink, családjaik, iskolák, óvodák    

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: több ezer fő    

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:    



- Honlapunkon talált galamb jelentő rendszert üzemeltetünk, ezzel segítve az 
eltévedt postagalambok hazajutását 

- A versenyszezonban a biztonságos reptetés érdekében az Országos 
Meteorológiai Szolgálattal szerződve honlapunkon hetente időjárás 
előrejelzést helyeztünk el, amely tájékoztatást ad a tervezett versenyek 
idején várható szélerősségről, csapadékról és hőmérsékletről, amik döntően 
befolyásolhatják galambjaink biztonságos hazaérkezését. Ez segít 
szakmailag felkészült, felelősségteljes döntéshozóinknak a start megfelelő 
idejének meghatározásában. 

- Kapcsolatban vagyunk a magyar természetvédő és állatvédő egyesületekkel 

- Folyamatosan figyeljük az állatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket és 
híradásokat. 

 
3.4 Közhasznú tevékenység megnevezése:  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
 

   

a közhasznú tevékenység célcsoportja:     

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:     

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
-  

   

  

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 

értéke 
Felhasználás 

célja 
 Tárgyévben realizált összes bevétel 83 296 984  Működés  
      
      
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
      
      
      
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség (tisztségviselőink társadalmi munkában végzik feladataikat, munkájukért nem részesülnek 
juttatásokban) 

Előző év (1) Tárgyév (2) 

  -  -  
      
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:     
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 76 146 565   83 296 984 
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

607 662  455 060  



D. közszolgáltatási bevétel -  -  
E. normatív támogatás  -  - 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás  - -  
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 75 538 903  82 841 924  
H. Összes ráfordítás (kiadás) 75 209 989  83 182 142  
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 16 793 544  14 913 023  
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 58 416 445  68 269 119  
K. Adózott eredmény 936 577  114 842  
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

 N/A 12  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Igen Nem 
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Igen 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Igen 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Igen 
 


