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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása:
A szervezet főbb adatai:
Neve: Magyar Galamb‐ és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége
Címe: 1076 Budapest, Verseny u. 10.
Adószám: 19721972‐2‐42
Gazdálkodási forma: Egyéb szövetség egyesület
Egyéb szövetségként 1982.‐ben kezdte meg tevékenységét, egyesületként a Fővárosi Törvényszék
0100/Pk.60735/1989 számú ügyszámon 1989.‐ben vette nyilvántartásba.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 2014. október 28.‐tól
Barósági nyilvántartási szám: 01‐02‐0000659

A szervezet vezetése:

ELNÖKSÉG
Elnök

DR. PINTÉR JÓZSEF ZSOLT

06-20-460-2802
pinter.jozsefzsolt(a)gmail.com

Gazdasági alelnök
Szakmai alelnök

LEMONDOTT

KANALAS JÁNOS

Szakosztályok elnökei
Röpgalamb Szakosztály

Vémi Lajos

Nagytestű és Alakgalamb
Szakosztály

dr. Berta Krisztián

Díszgalamb Szakosztály

Bárány István

Díszszárnyas és Prémesállat
Szakosztály

Vígh Attila

06-30-245-1998
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Bizottságok elnökei, tagjai
Felügyelő Bizottság elnök

dr. Kiss B. Mihály

Felügyelő Bizottság tagjai

Hajducsek János
Kiss János
Kubinyi Tamás

Etikai Bizottság elnök

Kricskovics Ferenc

Etikai Bizottság tagjai

Futó Gábor
Karácsony Attila
Valentin Gábor

Standard Bizottság elnök

Klaus Andreas

Tájékoztatási és Szerkesztő
Bizottság elnök

Dankovics Róbert

A Szövetség célja és feladatai
(1) A Szövetség a tagegyesületek által önkéntesen létrehozott, személyes és vagyoni közreműködésükkel
közhasznú társadalmi tevékenységet folytató és érdekképviseletet ellátó közösség, mely a demokratikus
önkormányzat alapján jogi személyként, a hazai lakosság érdekében működik. A Szövetség gazdasági,
vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, illetve alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve
végez.
(2) A Szövetség célja a galamb‐ és a kisállattenyésztőket tömörítő egyesületek társadalmi összefogása,
célkitűzéseik megvalósításának sokrétű segítése, szervezeti életük és szakmai tevékenységük támogatása,
valamint érdekvédelmük ellátása.
(3)A Szövetség célja szerinti közcélú tevékenység egyben közhasznú tevékenység is.
(4) A célkitűzések eredményesebb megvalósítása érdekében ‐ a kölcsönös segítség elvének
érvényesítésével ‐ elősegíti, hogy a tagegyesületek egymás munkáját segítsék, tagjaik tenyésztési
eredményeit közkinccsé tegyék.
(5) A Szövetség feladata a kisállatok ‐ ezen belül kiemelten a hazai fajok és fajták ‐ tenyésztésének
elősegítése és népszerűsítése.
(6) A Szövetség alapvető feladatának tekinti az azonos célú tagegyesületek összefogását, célkitűzéseik
megvalósításának elősegítését, a tenyésztői munka szakszerű irányítását és fejlesztését, valamint a
nemzetközi kapcsolatok kiépítését és ápolását.
(7) A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, továbbá nem állít, és nem támogat országgyűlési, valamint megyei és fővárosi
képviselőjelöltet.
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A Szövetség a közösen kialakított célkitűzések és feladatok megvalósítása érdekében:
a) Kapcsolatot tart fenn a tevékenységi körét érintően illetékes állami, - szövetkezeti - és
társadalmi szervekkel, tudományos intézetekkel, gazdálkodó szervekkel.
b) A tagegyesületek bevonásával szervezi a tenyésztéssel, valamint az egyesületi tagok
gazdaságában folyó árutermeléssel összefüggő szakismeretek terjesztését, előadásokat,
tanfolyamokat, tapasztalatcseréket stb. rendez, szakkönyvek és szakfolyóiratok kiadását
szakmailag támogatja.
c) A tenyésztési eredmények széleskörű megismertetése és elismerése céljából a
tagegyesületek bevonásával kiállításokat és versenyeket szervez, hazai és nemzetközi
kiállításokon és versenyeken vesz részt.
d) Szervezi tagjai számára a tenyészállatok hazai cseréjét, adás-vételét, közreműködik a
tenyészállatok behozatalának és kivitelének szervezésében.
e)

Különös gondot fordít a kisállattenyésztés megkedveltetésére az ifjúság körében.

f) Részt vesz a kisállattenyésztés társadalmi és szakmai feltételeinek kialakításában,
fenntartásában és erősíti az állattenyésztési, környezetvédelmi, az állatok védelméről és
kíméletéről szóló törvények érvényesülését e körben.
g) Tagjai közreműködésével népszerűsíti és segíti az egyes őshonos hazai kisállatfajok és
fajták fenntartását.
h)
Összeállítja, dokumentálja a galambok, házinyulak és igény szerint más kisállatok
fajtaleírását (standardját), és gondoskodik annak szükségszerű módosításáról, illetve
kiegészítéséről.
i)
Országos Bíráló Testületet tart fenn a tenyészállatok kiállítási és házi bírálatának
ellátására, bíráló tanfolyamok és rendszeres továbbképzés szervezésével elősegíti a bírálatok
szakszerűségét.
j) Gondoskodik a Bíráló Testület - ezen belül az ágazati csoportok - tagjainak
nyilvántartásáról, minősítéséről és a felmerülő igények szerinti delegálásáról.
k) Szabályozza a kisállatok jelölését (a galambok, a baromfifélék lábgyűrűzését, a nyulak
tetoválását, stb.), biztosítja az ehhez szükséges anyagokat és eszközöket, valamint
nyomtatványokat és igazolásokat.
l) Támogatja a szakmai körébe tartozó szervezetek
tisztségviselőinek felkészítését, valamint továbbképzését.

létrehozását,

elősegíti

m) A tagegyesületek útján gondoskodik a tenyésztők központi nyilvántartásáról.

azok

-5n) Figyelemmel kíséri az egyesületi tagok tenyésztői munkáját és a szervezeti életben
kifejtett szerepét, gondoskodik a kimagasló eredmények erkölcsi elismeréséről.
Az alapszabályban megfogalmazott célkitűzések szerint végeztük tevékenységünket az év során.
Kizárólag olyan feladatok teljesítését határoztunk meg feladatként, amely a fenti követelményeknek teljes egészében
megfelel.
Szövetség 2016.‐ban vásárolta meg a Verseny utcai irodahelyiséget, amit 2017.‐től már mint a szövetség székhelyét
használjuk.
Folyamatos feladat az évi hat alkalommal megtartandó Börze, valamint a decemberben megszervezésre kerülő
Nemzeti Galamb és Kisállat Kiállítás, és a novemberben megrendezésre kerülő Nemzeti Fiatal Galamb és Kisállat
kiállítás.
Továbbiakban szintén feladataink egyike a gyűrűgyártás. A galambok, diszmadarak valamint diszbaromfik
lábgyűrűzése éllatvédelmi és regisztrációs célókat szolgál. Mivel a teljes gyártási technológia rendelkezésünkre áll így
jelentősen csökkenteni tudjuk a gyártási költségeket.
Szaklap kiadásunk 2018. évben ünnepli a 60. évfolyamát. Az előző évekhez hasonlóan idén is folytattuk a
tenyésztőink valamint az érdeklődő olvasóink szakmai tájékoztatását a magazinon keresztül.
Bírálóink szakmai fejlődésének segítése érdekében továbbképzéseket szervezünk. 2018. évben az éves verseny
naptárban meghatározott időpontokban rendeztük meg a röp versenyeinket.
Alaptevékenység közé sorolható még a területi, regionális nemzeti és nemzetközi kiállításokon való részvétel, annak
megszervezése és koordinálása.
A Magyar Galamb‐ és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének az ország egész területén működnek
tagszervezetei. Szövetségünk 104 tagegyesületet tart nyilván, ezen belül több mint 2400 regisztrált tagot . Négy
szakosztályba soroltuk a különböző állatfajok tenyésztőit. Röpgalamb, díszgalamb, nagytestű galamb, diszszárnyas és
prémes állat. E mellett fajtaklubokat működtetünk, 37 ilyen tenyésztői csoportot tartunk nyilván.

2. Tárgyévi gazdálkodás bemutatása:
BEVÉTELEK:
Közhasznú tevékenység bevételei:

adatok e forintban
jogcím

Galambgyűrű értékesítés bevétele
Szaklap/újság értékesítés bevétele
Nevezési díj bevételek
Börze bevételek (belépők, helypénz)
Egyéb ért. bevétele
Összesen

összeg
8.781
5.093
3.721
34.169
1.209

52.973

Egyéb bevételek:
Tagdíj bevételek
Támogatások:
‐ NAV SZJA 1 %
‐ Költségvetési támogatás
Egyéb bevételek

10.028
520
120
400
88

Összesen:

10.636
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Pénzügyi műveletek bevétele

1

Közhasznú tevékenység teljes bevétele

63.610 e forint

Közhasznú tevékenység működési költségei:
jogcim
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési hozzájárulás
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műveletke ráfordításai
Összes ráfordítás
Közhasznú tevékenység 2018. évi eredménye:

összeg
34.318
17.614
1.911
1.022
2
54.867

8.743 e forint

Vállalkozói tevékenység bevétele:
jogcim
Terület bérbeadás
Hirdetés
Terembérlet
Egyéb bevételek
Összes bevétel

összeg
3.907
242
787
4.894

9.830

Vállalkozói tevékenység ráfordításai:
jogcim
Bérleti díjak
Összes ráfordítás

2018. évi vállalkozói tevékenység bevétele:

összeg
7.354

7.354
2.476 e forint

Mérlegtételek részletezése:
Tárgyi eszközök nettó értéke

28.225 e forint

Készletek értéke

5.666 e forint

Követelések értéke:

8.897 e forint

‐ebből vevő követelés
Pénzeszközök értéke

7.391 e forint
17.605 e forint

ebből pénztár

2.358 e forint

ebből bank

15.247 e forint
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Eredménytartalék értéke

37.525 e forint

Tárgyévi eredmény értéke

11.219 e forint

Kötelezettségek értéke

8.257 e forint

‐ebből szállító kötelezettség

6.562 e forint

Passzív időbeli elhatárolás értéke

3.392 e forint

Mérleg fő összeg

60.393 e forint

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni‐, pénzügyi‐ és jövedelmezőségi helyzetéről
valós és megbízható képet mutat.
A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői
képesítéssel bír, a nyilvántartásban vételt végző szervezet által vezetett könyviteli szolgáltatást végzők
nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik.
A beszámoló összeállításáért felelős személy:
Benedek Anita 126416
8541 Takácsi, Kossuth L. u. 64.
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelően látta el.

Záradék
Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva.
A jelentés a szövetség által megőrzésre kerül azzal,hogy abba bárki betekinthet illetve saját költségére
másolatot készíthet.

