
A postagalamb-szállítás kísérőjének  

feladatai, kötelességei, szabályai 

a Magyar Postagalamb Sportszövetség ajánlásával 

 

A galambok szállítása minden esetben a vonatkozó szállítási és állategészségügyi 

jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen. 

A szállítás előkészítése és lebonyolítása meg kell, hogy feleljen a vidékfejlesztési miniszter 

87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletének, amely az élő állatok belföldi szállításának állat-

egészségügyi szabályairól szól. 

 

Állatokat csak az állategészségügyi hatóság által engedélyezett jármű segítségével ajánlott 

szállítani. Engedély közúti szállítóeszközre az Európai Unió Tanácsának 1/2005/EK (18. cikk 

2. bekezdés) rendeletének megfelelően. 

 

A járművezetőnek és/vagy a kísérőnek ajánlott rendelkezni az Európai Unió Tanácsának 

1/2005/EK (17. cikk 2. bekezdés) rendelet szerinti bizonyítvánnyal. 

 

A szállítmányozónak ajánlott rendelkeznie az Európai Unió Tanácsának 1/2005/EK (11. cikk 

1. bekezdés) rendeletének megfelelő engedéllyel. 

A szállítmányokat minden esetben a vakcinázási naplók egy példányával és állategészségügyi 

bizonyítvánnyal valamint a gyűjtési lista (versenyjegyzőkönyv) egy példányával lehet csak 

elindítani. 

Magyarországi feleresztés esetén az adott megye állategészségügyi állomását a rendező 

egyesületnek vagy tagszövetségnek értesíteni kell. 

Minden 100 km feletti tréningre és minden hivatalos versenyre kötelező a kísérő küldése, aki 

gondoskodik a takarmányról, itatásról, szakszerű ellátásról és a megfelelő pihenőidő 

betartásáról. 

A kísérőnek rendelkeznie kell az állatszállításhoz kötelező tanfolyam teljesítésével és ezt 

követően is törekedni kell a képzéseken való részvételre. 

Ahány száz kilométer a tervezett verseny, legalább annyiszor egy óra pihenőidőt javaslunk 

biztosítani a helyszínen és legalább egy órát javaslunk a starthelyen tölteni. 

A szállítás során az állatvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

A szállítás folyamán négy óra folyamatos utazás után egy óra pihenőidő javasolt a galambok 

számára. 

Nyolc óránként kötelező a galambok itatása. 

24 órát meghaladó zártság esetén kötelező a galambok etetése. 



A szállítmányozás végéig, egészen a galambok eresztéséig gondoskodni kell a megfelelő friss 

levegőről. 

A kísérő köteles a szállítandó állatok egészségét és jólétét megőrizni. 

A kísérő köteles bármilyen nem várt eseményt megbízójával azonnal közölni. 

A kísérő köteles a galambok startjánál a következőket betartani, elkészíteni: 

- a lehető legrövidebb idő alatt a start folyamatát elvégezni 

- a szállítóketrecből a galambokat folyamatosan, ha egyszerre nem lehetséges, 

sorban kiengedni 

- a startról megfelelő igazoló erejű felvételt készíteni 

- a start helyén okozott szennyeződéseket megszüntetni 

- a startigazolást a helyi sporttársakkal elkészíttetni 

A kísérő feladata az első helyen a szállítójárműbe bepakolt galambbal kezdődik és 

legkorábban a start befejeztével ér véget. Ettől eltérni nem lehet. 

A kísérő feladatainak ellátásában a gépjárművezető segédkezhet, de a felelősség a kísérőé 

marad feladatai maradéktalan elvégzéséért. 

 

Doholúczki Tibor 

alelnök 


