
1 
 

Elnöki beszámoló – Vázlat 
 
 
1. Szervezeti életünk, tagságunk, statisztika 

Szövetségünk számokban:  2015 2016 terv 
Taglétszám:   4454 fő 4232 fő 
Teljes tagdíjat fizetők  2554 fő 2411 fő 
kedvezményezett 
(18-62 év)   1146 fő 1105 fő 
Rokkant kedvezményes:  155 fő 128 fő 
Pártoló tag:  0 fő 0 fő 
Tagdíjmentes:  569 fő 558 fő 
Összes kedvezményezett  1900 fő 1821 fő 
  42,6% 43% 

 
Tagszövetségeink, egyesületeink 
 
 
A civil törvény változásai 
 
 
2. Versenyzésünk – ahol szükség van minden magyar postagalambászra 
- Magyar Nemzeti Bajnokság 
- egységes szabályzat – olimpia 
- versenyzés 

- küldhető létszám (csapat) – korlátlan 
- közös feleresztések – közös listák 
- szabályaink - gyűjtés - bontás - kísérő - start videó - etetés - itatás - Állategészségügy - saját galamb 
- versenyszervezés 

o gyűjtés (3-5-7) 
o gyűjtőhelyek 
o szállítás 
o starthelyek /GPS 
o elektronikus rendszerek 

 Eredményszámolás (Határidők – eredmények beküldése !) 
Hagyományaink – FCI 
Derby versenyek 
Olimpia – Nemzeti gyűrűs 
Magyar Galambászok Hétvégéje – kiemelkedő 2014. Magdeburg 21 605 galamb, 2015. Döbeln 14 802 db 
FCI Grand Prix – Vác 
 
 
3. Bírálói munka 

- 2012. Európa Kupa 1-2. 
- 2013. Olimpia 4. 
- 2014. Európa Kupa 4. 
- 2015. Olimpia 5. 
- 2016. Európa Kupa 4. 

 
Bírálóképzések – Győr – Tiszafüred – Lajosmizse – Budapest / országos vizsga – nemzetközi vizsga 
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2015-ben 34. Postagalamb Olimpia, Budapest 
(34 delegáció, 21 galambbal kiállító ország, 436 db sport kategóriás, 277 db standard kiállított galamb, 1200 
magyar kiállított postagalamb) 
Könyvvizsgálói jelentés 
 
Új szakmai könyvek 

- Anker Alfonz munkássága tanulmányai és cikkei tükrében (Kerekes János) 
- Jan Aarden 
- Postagalambokról (Ökrös Kálmán magánkiadás) 

 
 
Terveink 2016 
 

 Szükség van minden postagalambászra 

 Szükség van új Alapszabályra, a 2011. évi CIVIL törvény szerinti működésre. 

 A postagalambsport hivatalosan csak szövetségen belül működhet 

 aki hivatalosan akar versenyezni – szövetségi tagnak kell lennie 

 aki hivatalos eredményeket akar elérni – versenyengedélyt kell váltani 

 aki a magyar postagalambászok között akar versenyeredményeket produkálni, a Nemzeti 

Bajnokságban részt venni, a kiállításokra – olimpiákra eljutni, annak tagsági viszonyt kell létesíteni 

(mint a többi 4000 tagnak), versenyengedélyt kell váltania (mint a többi 4000 tag) és az FCI és a 

magyar Szövetség szabályzatainak elfogadásával, betartásával lehet – önállóan versenyezni, 

versenyeket szervezni, listát készíteni, eredményeket közreadni, … 

 Eredményszámolásunk – egységes – modern  

elektromos rendszerek - kompatibilitás 

 Versenyzésünk – TELI KOCSI AKCIÓ ! 

 mindenki ott versenyezzen, ahol akar 

 mindenki annyit küldjön a versenyekre, amennyit akar 

 Hivatalos FCI lábgyűrűt csak a nemzeti Szövetség rendelhet, a gyűrű árát a Közgyűlés határozza meg. 

Azt rendeljük meg – amit befizettek július 1-vel, minden év január 1-én el lehet vinni a megrendelt gyűrűt. 

 Pénzdíjazás – növekvő díjazás a 2010-es években 

 nemzeti versenykiírásunk alapján 

 serlegek 

 derby versenyek 

 olimpiai versenyek 

 Szaklap 
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A Magyar Postagalamb Sportszövetség szolgáltat – segít – koordinál – irányít.  

Több felelősséget kell vállalni helyi közösségeinkben: 

 cselekedeteinkért 

 tetteinkért 

Hiányzik közösségeinkből: 

 a helyi konfliktusok kezelése 

 a helyi megoldások rendezése 

 a sportszerűség 

Egyesületeink a magyar postagalambsport alapjai voltak.  

Történelmi emlékeink maradnak 

 csak postagalamb versenyzésre szerveződtek (taglétszám – versenyzői létszám) 

 Veszélyben a működésük szabályossága 

Tagszövetségek / versenykerületek 

 legfontosabb feladatuk a versenyszervezés - szolgáltatás 

 A hiteles versenyeredmények biztosítékai (versenyprogram – benevezés – gépkocsi – sofőr – gyűjtési rend 

– teli kocsi – versenytávok – GPS – kísérő – költségek – start – videó – honlap) 

 Minden benevezett postagalambot versenyeztethessen a postagalambász 

 Minden versenyre a legnagyobb létszámban lehessen küldeni 

 egy hétvégén több versenyzési lehetőséget is igénybe lehessen venni 

 Közös feleresztési helyekről közös versenylistát kell készíteni 

 Ne változtassuk állandóan a feleresztési helyeket (R – K – H) egy-egy feleresztési helyre 3x – 4x – 5x – 6x is 

el lehessen menni 

 Ne változtassuk évről-évre a feleresztési irányokat (Ny – ÉNy) 

Ujházy Péter 1995-ben írta le: 

„Hosszútávon csak egyéni díjazás legyen. 

Mindenki annyi galambot küldhet, amennyit akar.” 

 

Terveink 2016-ra 

- Új alapszabály készítése 

- Alapszabályunk szellemében végzett sportszövetségi munka 

- Versenykerületeink szabályos működése 

- Nemzeti Bajnokság / Anker Kupa / Szuper Kupa / Derby versenyek / Dúcbajnokság / Olimpia – Nemzeti 

versenyek 
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- Eredményszámolás 

- Oktatási Intézmények – fiatalok – Diáksport Szövetség 

- Doppingszabályzat 

- Felkészülés a 35. Olimpiára (egyéves eredmények és kétéves eredmények) 

- nemzetközi verseny (szlovák, cseh, lengyel, magyar) 

- időjárás – hőségriadó 

- Bajnokok kiállítása (rendezzék a versenykerületek októberben, jelentkezés alapján) 

- Faluház – faludúc – iskoladúc – települések versenye 

- egyesületeink és az átalakulás (történelmi emlékeink, postagalamb versenyzés, szabályos működés) 

- helyi megoldások rendezése, helyi konfliktusok kezelése 

- felelősség cselekedeteinkért, tetteinkért 

- versenykerületek (tagszövetségek) – legfontosabb feladat a versenyszervezés 

- közös feleresztési helyekről közös versenylistát kell készíteni az együtt versenyzők megállapodása szerint 

- feleresztési helyeink legyenek stabilak (R K H), akár többször is merjünk egy helyről versenyezni 

- ne változtassuk évről-évre a feleresztési irányokat 

 

A postagalambsport jövője szerte a világban a fiatalok hatékony támogatásán és az 50 év felettiek iránti 

kitüntetett figyelmen alapszik. 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁZAT 


