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MGKSZ elnök jelött
2018-2023 időszakra vonatkozó szakmai tervei

Tisztelt Tagtársak!

Köszönöm abiza|mat és a 2018-tó1 induló MGKSZ tisztségviselői ciklus elnöki posztjára a
tagszerv ezetektől kapott j elöléseket.

Ahogy az sokak számára ismert, a szervezett hazai kisállattenyésztés több szempontból
visszaszorulóban van. A tagIétszám, a nemzeti kiállításon bemutatott állatok létszáma és a
magazin előfizetőinek száma is csökkent. A nemzeti Íiatal galamb kiállítás megrendezése
iránti érdektelenség' annak veszteséges megrendezése, továbbá a baromfi és prémes állatok
nemzeti kiállításának külön történő szervezése, rendezése szintén jelentős probléma.

A monori börze ezze| el\entétes képet mutatva virágzikés Európa neves kisállatvásárávánőtte
ki magát mutatva, hogy nem a kisállattenyésztés' hanem az MGKSZ, mint képviseleti
szervezet veszítette el népszerűségét. A Szövetség jelenleg tapaszta|ható népszerűtlensége, a
tenyésztők eltávolodása a szeryezettőI véleményem szerint a jelenlegi vezetői gyakorlat
korszerűtlenségét j elzi.

Amikor egy éve felmerült a gondolat, hogy az MGKSZ elnökségi tísztét elvállaljam, az azérI
történt' hogy a fentebb említett negatív folyamatokon változtatni tudjak, és megőrizzem
gyermekeim és velük a következő generáciők számára azt a szakmai és közösségi
folyamatosságot, ami immár 135 éve taftMagyarországon.

Terjedelmi okok miatt vázlatosan ismertetem elgondolásaimat, proglamom fő hányát'
A vezérfonal melyet követek, az a ,,szakmai és anyagi gyarapodás törvényes keretek között''.
L Az egyik alapvető feladat a tagság létszámának növelése. A többszörösség elve alapján'

nagyobb taglétszám. nagyobb és váItozatosabb kiállítások, több újság előfizetés, több
gyűrtírendelés, stb., összességében gazdaságosabb működés. A tagság szátmának
növekedése a Szövetség szolgáItatásainak növelésével, a tagviszony vonzóvá tételétől
várható. Emelkedni fog a taglétszitm, ha a tagok érezni fogják, hogy a szövetség érttik van
és nem fordítva. A tagság továbbra is tagszervezethez kötődne, azonban ezek körét céIszeru
lenne bővíteni, például valamely fajtaklubban való tagság is MGKSZ tagságot
eredményezhetne. Lehetővé kell tenni és megkönnyíteni a határon túl élők MGKSZ
tagságát. Fontos feladat a korábban az MGKSZ kotelékébe tartozó, de abból kilépő
tagszerv ezetek vi s szac s áb ítás a.

2. A Nemzeti Kiállítás rangjához méltó elhelyezése és megrendezése, valamint nívós díjazása
a szakosztályok részvételével. A Nemzeti Fiatal Kisállat Kiállítás szövetségi lebonyolítása,
kiegészítve egy új ún. Championok versenyével. A területi kiállítások megszervezésében
támogatás nyújtása.

3. A ,,Galamb és Kisállat Magazint" korszerűsíteni kell' mind a szakmai, mind külső
megjelenésében. A magazin a csatorna, amellyel a Szövetség a kapcsolatot tar1ja azokkal a
tagjaival, akiknek nincs internetes hozzáférése. Itt emelném ki, hogy az Információs és
Tájékoztatási Bizottság is megújításra szorul. A honlapunk is korszerűsítést igényel
tartalmában és hogy több nyelven elérhetővé váljon külföldi tenyésztők számára is. A

. szaklap és a honlap szerkesztése a továbbiakban egy bizotts ág alá tattozna.
4. A börzére és akár a nemzeti kiállításra vonatkozóan hosszútávú tervem, hogy azok egy

saját, az MGKSZ tulajdonát képező ingatlan területén kerüljenek megrendezésre, ahol az
MGKSZ tagok kedvezményezettek lehessenek. A programpont részletes ismertetése



nagyobb terjedelmet, megvalósításának kidolgozása hosszabb időt, megvalósítása tcibb év
munkáját igényli'

5. Az MGKSZ, mint szervezet is korszerűsítést igényel. A XXI. szénad követelményeinek
megfelelően egy gazdasági, valamint egy szakmai irányítási egységre van szükség és a
vezetőséget ezek szerint kellene szerveznt, melyeket az elnök köt össze a Felügyelő és az
Etikai Bizottság ellenőrzése mellett.

A szakmai egység magába foglalja a jelenlegi galamb szakosztályok sorát, lehetőség szerint a
különálló Baromfi Szakosztályt és Prémesállat Szakosztályt, valamint Díszmadát
Szakosztályokat. Ezek mellett a Standard Bizottságot, a BíráIő Testületet' a Minősítő
B izottságot, az Infotmáci ó s é s T áj ékoztatő B izotts ágot.

A' gazdasági egység alapvetoen a területi képviselőkre, a gazdasági alelnökre, gondnokra
támaszkodna.

A szervezeti és működési rend újragondolásával, a szabályzatok rendezésével és
ö s szehango l ásával átLátbatóv á kell tenni a S zövetsé g tevékenys é gét.

6. Hosszútávú terveimben szerepel és az elnöki tisztségem csúcsa lenne, ha az MGKSZ
szervezésében képesek lennénk egy Európa Szövetségi Kiállítást megrendezésére.

Mindezt anyagt érdekek nélkül tenném, tiszteletdíjamat az MGKSZ számára felajánlva.
Terveim a magyr galamb és kisállattenyésztés jövőjét szolgálják, hogy ismét egységet

teremtsenek, és hogy a hobbi ne elválasszon minket, hanem összekossön' és amit teszúnk az
ne elsősorban anyagi érdekből, hanem jószándékkaI, éIvezetbol történjen.
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