
SZÁMOLGASSUNK – GONDOLKODJUNK 

Sporttársaim közül többen – ki tényszerően, ki lelkesen, ki kaján mosollyal – jelezték, hogy a ROYAL DERBY milyen 
olcsón kínál remek fiatal programot. 

A pénz manapság (is) nagy úr, a felkínált olcsó lehetıség miatt sokan gondolkodás nélkül döntenek, általában 
rosszul. Átgondoltam a mi lehetıségeinket, összehasonlítottam a ROYAL-al és most szeretném megosztani 
tagjainkkal, hogy mire jutottam. 

Egy jelentıs szervezési különbség van, mely befolyásolja a két program árát. (KOLUMBIA vs. ROYAL) A 
tagszövetség autója „házhoz megy”, tehát a tagok saját egyesületükben, lakóhelyükön kosarazzák be galambjaikat. 
Mivel egy – egy győjtıkör kb. 100 km utanként, ennek nyilván vannak költségei, mely be van építve az árba. Ezzel 
szemben a ROYAL központi győjtıhelyére a tagnak el kell vinnie a madarakat. Mivel a központi győjtıhelyek 
(Kerepes és Szigetszentmiklós) a mi tagjainktól 20 – 30 km-re vannak ez bizony jelentıs idıbeli és pénzbeli 
(üzemanyag) ráfordítást jelent. Nos, ezzel sokan nem számolnak. 

Lássunk egy kimutatást arról, mibe is kerül ez valójában. Átlag 25 km lakóhely – győjtıhely távolsággal 
számoltunk. Az alkalmankénti 50 km-ert (oda-vissza) 6 tréninggyőjtés, 3 versenygyőjtés, 3 órabontás, 12 
alkalommal kell megtenni. Ennek költségei a következık: 

25 km távolságnál    

6 tréninggyűjtés oda-vissza 300 km 

3 versenygyűjtés oda-vissza 150 km 

3 órabontás oda- vissza 150 km 

összesen:   600 km 
7 l/100 km    42 liter 

410 Ft/lit. üz.a árral          17 220 Ft   

1 galambra jutó "+" ktg. 40 db. esetén              431 Ft   

2 galambra jutó "+" ktg.80 db. esetén              215 Ft   

 

Egy átlagos, középkategóriás, autót vettem figyelembe. Össze is foghatnak a tagok ketten, hárman közös 
szállítással, no de egy személyautóval 80 – 100 galambnál több galambot nem lehet elvinni. (Utánfutóval, vagy 
kisteherautóval igen, viszont úgy meg több az üzemanyag felhasználás.) 

Mielıtt továbbmennénk még egy- két adalék: A ROYAL-nál nem 250,- Ft 1 galamb, hanem 2500,- Ft 10 db. Csak 
10 darabonként lehet fizetni, a Kolumbiában viszont tényleges darabszám szerint. 

A ROYAL úgy kínálja a 6 tréning + 3 verseny programot 2500,-Ft/10 galamb áron, ha azt elıre, egy összegben 
befizetik a résztvevık. Az utóbbi évek tapasztalatai sajnos azt mutatják, hogy a program feléig már elég sok 
galamb elvész, tehát hiába fizettünk kedvezményes árat, már nincs mit betenni a megvásárolt helyekre. Ezért két 
részletben is lehet fizetni. A 6 tréningért ugyan annyit mintha 9 útra fizettünk volna, tehát 2500,-/10 db! 
Ebben az esetben a további 3 verseny már plusz 150,- Ft/ galamb/út, tehát ez a három verseny 
pénzdíjazás nélkül is 450,-Ft galambonként! 

A következı táblázatok az egy összegben elıre befizetett teljes programokat hasonlítják össze, a plusz üzemanyag 
költségek hozzáadásával: 

KOLUMBIA 

 1 galamb 40 galamb 80 galamb 

6 tr.+2 verseny          350 Ft           14 000 Ft         28 000 Ft  

"+"utiköltség             -   Ft                    -   Ft                  -   Ft  

Össz. Költség    

1 galambra          350 Ft    

40 db. esetén           14 000 Ft   

80 db. esetén          28 000 Ft  



 

ROYAL 

 1 galamb 40 galamb 80 galamb 

6 tr.+3verseny       250 Ft          10 000 Ft     20 000 Ft  

"+"utiköltség          17 220 Ft     17 220 Ft  

Össz. Költség    

1 galambra       250 Ft    

40 db. esetén         27 220 Ft  

80 db. esetén      37 220 Ft  

  

Finomítsuk tovább a dolgokat. Ha két részletben fizetünk, 6 tréning, majd 2, ill. 3 verseny, akkor még 
markánsabban kitőnik, hogy az „ország legolcsóbb fiatal programja” valójában mennyire is olcsó. Szerintem épp 
ellenkezıleg! Ha végig küldjük a programot bizony igen borsos az ár!  

A következı táblázatok az két részletben befizetett 6+2, ill.6+3 utas programokat hasonlítják össze, a plusz 
üzemanyag költségek hozzáadásával: 

KOLUMBIA 

 1 galamb 40 galamb 80 galamb 

6 tréning          250 Ft           10 000 Ft         20 000 Ft  

2 verseny          100 Ft             4 000 Ft            8 000 Ft  

"+"utiköltség             -   Ft                    -   Ft                  -   Ft  

Össz. Költség    

1 galambra          350 Ft    

40 db. esetén           14 000 Ft   

80 db. esetén          28 000 Ft  

 

ROYAL 

 1 galamb 40 galamb 80 galamb 

6 tréning       250 Ft          10 000 Ft     20 000 Ft  

3 verseny       450 Ft          18 000 Ft     36 000 Ft  

"+"utiköltség          17 220 Ft     17 220 Ft  

Össz. Költség    

1 galambra       700 Ft    

40 db. esetén          45 220 Ft   

80 db. esetén      73 220 Ft  

 

 

Úgy gondolom, a számok magukért beszélnek! Hirtelen fellelkesülni lehet, de vajon érdemes-e átgondolás nélkül 
letenni a voksunkat egy vélt jobb ajánlat mellé? Én már átgondoltam és tudom is, hogy melyiket választom. 

És te kedves Sporttársam, hogy döntessz? 

 

Mészáros János 

 


