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Kisá lláttenye sztő i szákmái ő ne letrájz 

      Név:Bede Sándor           Törzsszám: 12960 

 

      Lakcím: 4150 Püspökladány Csillag utca 34                                                                       

                                                                      

      Telefonszám: 06 30 4433367 

                                                                      

       E-mail cím: bedesaca1978@gmail.com 

 

       Állampolgárság: magyar 

 

       Születési dátum: 1978.07.03 

 

BETÖLTENI KÍVÁNT TISZTSÉG: Nyúl és Prémesállat Szakosztály elnök 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT:   

Nyulak tenyésztését 1996-ban kezdtem, az első kiállításom 1998-ban volt Hajdúszoboszlón, ebben az 

évben léptem be a Hajdúszoboszlói Nyúltenyésztők Egyesületébe. 2005-től részt veszek az egyesület 

vezetésében.  

2006-ban léptem be az MGKSz-be ahol az induló bírálói képzésen részt vettem és elvégeztem.  

2010-től rendszeresen állítok ki külföldi kiállításokon minden évben.  

2012-ben alapító tagja voltam az MNYOE nyúl egyesületnek ahol azóta is vezető beosztást végzek. 

12 kiállítás szervezésében vettem részt.  

2018-ban jelentkeztem a Osztrák nyúlbírálói képzésre amit 2022 októberében sikeresen elvégeztem. 

2019-től voltam megbízott  Nyúl és Prémesállat Szakosztály elnök.  

2021-ben lettem megválasztva  Nyúl és Prémesállat Szakosztály elnöknek. 

 

 

TANULMÁNYOK: 

1992-1996  Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola:  mezőgazdasági gépész 

1996-1999  GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar: mezőgazdasági gépészmérnök főiskolai diploma 

 

 

anyanyelve: Magyar 

 

EE nyelvek: Német nyelvvizsga 

 

digitális készségek: Önálló felhasználó   

 

díjak, kitüntetések, tenyésztői minősítések: 

-Kiállítás győztes 

-Fajtagyőztes 

-Kollekciógyőztes 

 

Egyben nyilatkozom arról, hogy fenti adataim az MGKSZ szaklapjában és honlapján 

közzéteheDátum: 2023.01.31          Aláírás  
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Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége 

 
Nyúl és Prémesállat Szakosztály munkaterve: 

 

 

Tisztelt Vezetők, Küldöttek! 

 

 

A szövetségben kettő  nagyobb nyulas szervezet található az egyik C11 Nyúl és kisállat 

tenyésztők civilszervezete, a másik az MNYOE nyúltenyésztők egyesülete. 

Ezen kívül több egyesületnél civil szervezetnél található nyulászok kisebb számban. 

Az előbbiekben említett két szervezet végzi legnagyobb részben a tenyésztők   szakmai 

ismereteinek képzését.  

Az elmúlt években több szakmai nap is megszervezésre került külföldi (horvát, osztrák, 

német) vendég előadókkal, melyek fő témái voltak a genetikai ismeretek, és az állatok 

kiállításra való felkészítése.    

Megrendezésre kerültek az elmúlt években asztali bírálat a C11 részéről, illetve 

nyúlkiállítás az MNYOE részéről ahol személyesen részt vettem bírálóként illetve 

szervezőként. A rendezvények színvonala magas szintű volt.   

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettem a bírálók képzésére 2019,2021,2022-ben 

is külön megrendezésre került a nyúlbírálók továbbképzése osztrák vezetőbírálók 

segítségével. Jelenleg 9 nyúlbírálója van a szövetségnek. Ami nem tűnik soknak, de így 

is van aki évek óta nem tudott bírálni a kevés rendezvény mellett. Célul tűztem ki  a 

területi kiállításokon a nyulak nagyobb arányú részvételét ami színesíti a kiállítást 

illetve bírálóknak lehetőséget nyújt a bírálatra. Célok ezen kívül, a szakmai napok  

megrendezésének segítése szervezéssel, illetve külföldi előadók meghívásával. 

Célul tűztem ki, hogy a C11 civilszervezet is tudjon önálló kiállítást szervezni, és 

a nyúlbírálók képzését külföldi előadókkal, illetve a bírálóknak szakmai út szervezését 

külföldi kiállításokra, ahol jobban megismerhetjük a Magyarországon nem tartott 

nyúlfajtákat.   

 

Köszönöm a bizalmukat! 

 

Püspökladány, 2023.01.31  

 

                                                                             Tisztelettel: Bede Sándor 

 

 

 

  

 


