




















 

 

Tisztelt Sporttársak, Sportbarátaim! 

 

Nagy öröm számomra, hogy pályázhatok a Sportszövetség elnöki 

pozíciójára.  

 

41 éves, független, két gyermek édesapja vagyok. Pest megye keleti 

felén, Tóalmáson lakom. Gyulán születtem, ott kezdődött a 

galambok iránti tisztelet. Eleinte édesapámmal közösen 

versenyeztünk majd 2001-től teljesen különálló tagként, 

hivatalosan is beléptem a P-06 gyulai egyesületébe. 2007-ben 

Jászberénybe költöztem, ahol több „kerületben” 6 bajnokságot nyertem, a különböző 

bajnoksági formákban a dobogó minden fokára sikerült felállnom. Maraton versenyen kétszer 

indultam. Jelenleg a 07-es tagszövetség fegyelmi bizottság elnöke vagyok. Fiatal koromban 

aktívan sportoltam, így a sportszerű és tiszta versengés korán az életem részévé vált.  

A verseny szférában dolgozom 20 éve. Jelenleg ipari szerszám végfelhasználói értékesítéssel 

foglalkozom. Munkám saját magamnak szervezem, ami kötetlen és rugalmas. Haladó szintű 

számítógépes ismerettel rendelkezem, Bricon alapnevezéseket és az egyesület 

eredményszámolását több éve csinálom. 

Két hónap, és elérkezik a döntés ideje. A március 23-i közgyűlésen ki kell jelölnünk az utat a 

Magyar Postagalambászoknak és önmagunknak. Különböző tagszövetségekből többen is 

megtiszteltetek bizalmatokkal, támogattátok elnök jelölésemet, alkalmasnak tartotok a változás 

véghez vitelére és a jövő építésére, ezért szíves tájékoztatást adok az általam elképzelt MPSSZ 

jövőjéről. Rövid és hosszú távú célok várnak ránk, amivel vannak tennivalók. 

Az elmúlt évek, hónapok történései arra engednek következtetni, hogy a többség változást akar. 

Egyetértek! Elege van már mindenkinek a sok vitatott eredmény legalizálásából az óriási 

bukások szőnyeg alá söpréséből a büntetlenül rágalmazókból az egyhelyben toporgásból, mi 

dolgozni, Önök, Ti pedig versenyezni akarnak, akartok! Eljött az ideje a megújulásnak! Új 

gondolatok, új egyszerű szabályok, céltudatos és motivált emberek kellenek, mert a Magyar 

Postagalambászat jelenleg vegetál. A fejlődéshez egy más utat kell járni a sportszerűség 

szellemében. 

Személyes tapasztalataim alapján úgy látom, hogy más hangnem (egyenes), más ideológia 

szükséges. Meggyőződésem, hogy az alapokhoz kell visszanyúlni – ami miatt atyáink 

létrehozták 137 éve a szövetséget - és annak szellemében dolgozni. Fontos feladat a sport 

tisztaságának visszaállítása. Az Elnökség összetételére javasolt csapat alkalmas arra, hogy 

talpra állítsa a Szövetséget és visszaszerezze annak megbecsülését. Motivált, nyitott és elszánt 

vagyok a feladatra. Az Elnökség mellé egy szakmai csapatot hívok össze, azokból a 

megkérdőjelezhetetlen sportemberekből, akik tapasztalataikkal, megalapozott tanácsaikkal 

segítik munkánkat. 

Rövid távú célok: 

- A Szövetség jogi helyzetének megszilárdítása az érvényben lévő PTK figyelembe vételével. 



- A gazdálkodás felülvizsgálata, a felesleges és indokolatlan költségek megszüntetése.  

- Megtakarításokból (lesznek) és pályázatokból a források megteremtése az utánpótlás 

fejlesztéséhez. 

- Elektronikus rögzítő rendszerek felülvizsgálata, versenyhelyzet létrehozása 

- Média kapcsolatok javítása, átszervezése, úgy az írott, mint a digitális médiában, a közösségi 

médiákba a galambászat népszerűsítése 

Hosszú távú célok: 2020-tól 

- Stabil versenyprogram megalkotása, országos és tagszövetségi eredmények közlése bontást 

követő 24 órán belül 

- a taglétszám növelésével további kedvezmények a tagszövetségeknek 

- Mobiltelefon szolgáltatóval Galambász tarifa kialakítása, (szövetségi tagok és a családtagok 

ingyen beszélnek egymással, további kedvezményes percdíjak a tarifában) 

- Egy féle lábgyűrű, amely árának jelentős csökkentése  

- Versenyzői terhek (versenyengedély) lehetőség szerinti csökkentése, minimum szinten 

tartása. 

- Az utánpótlás korú versenyzők díjának minimalizálása 

- Nagy létszámú versenyekre való ösztönzés, egymással versenyzés támogatása 

- Tagszövetségek, Maraton klubok segítése, biztonságos működésük szakmai támogatása.  

- Utánpótlás bajnokság kiírása, osztályok meghatározása, díjazása 

- Szoros együttműködés az MGKSZ-vel, közös kiállítás a Hungexpon.  

- Szövetségi tagsági viszonnyal rendelkezőknek kedvezmény a rendezvények belépésére 

(országos kiállítás, monori börze) 

- új, a mai kornak megfelelő székház és raktár a szövetségi vagyonnak 

- Digitális szaklap lehetősége, takarmány termelőknek hirdetési lehetőség régiónként 

- a kiváló sportbaráti viszony visszaállítása az európai országok szövetségeivel  

Tisztelt Sportbarátaim! 

Márciusban nem csak arról döntünk, hogy ki lesz az MPSSZ elnöke, kikből áll az Elnökség, 

ennél lényegesen nagyobb a tét. Sikerül-e a Postagalamb szövetséget olyan fejlődési pályára 

állítani, ami pozitívan hat mindannyiunk jövőjére, vagy tovább fogyunk és a gyerekeinknek 

esélye sem lesz galambászni. 

Céljaim és az elnökség összetétele magában hordozza a gyors, biztonságos, sportszerű fejlődés 

ígéretét. A siker érdekében kérem a küldöttek a tagság véleményét tolmácsolják a tisztújító 

közgyűlésen!  

 

Mindenki véleménye számít! 

 

2019.január 12 



Sportbaráti üdvözlettel: 

Japport Zoltán 

MPSSZ Elnök jelölt 






























