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1953' janufu !9-én születtem Budapest XI. kerületében. A sztilői haz a kerület Kelenvölgy
nevű térségében az egykori Mesterség utcában volt. Szomszédságunkban lakott néhai Koós
Imre kiváló strasszer és lengyel hiúz (akkor még így nevezték ez afajtát), valamint Maúczt
Antal budapesti magasröptű keringő tenyésztő. Mindig csodáltam }daráczi bácsi falkájának
röpmodorát és röpképességét. Látványa megragadott. Arra az elhatétrozásra jutottam' hogy én

is ezt afajtát szeretném tartani. Edesapámnak is voltak galambjai, de ő csak vágásra tartott

keverék egyedeket. Mikor előálltam szándékommal - mai szemmel meglepetésszení volt
váIasza _ azornal szülői támogatást kaptam' Tíz éves voltam akkor. Rendelkezésemre

bocsájtották a padlásteret, sőt a dúcok kialakításahoz is segítséget kaptam. Feladatom az volt,
hogy el kellett mondanom hol legyenek a válaszfalak, a többi munkát édesapám végezte.

Galambok beszerzéséhez pénzem nem volt. Először ajandékba kaptam néhány egyedet,

szaporulatukat kezdtem röptetni Maráczi bácsi tanácsára. Majd amikor látbatő volt
elhivatottságom, akkor Koós bácsival együtt javasolták lépjek be a B- 1 1 . egyesületbe. 1965-öt

.irtak a naptárak, amikor jelentkeztem természetesen sziilői engedéllyel tagfelvételre.

Szerencsém volt olyan kiváló röpgalambászokat ismerhettem meg, mint dr. Varga András,
Yarga József, Fibiger György, Sárdi Lajos, Nagy G1ula, majd röpverseny bírálóként még

szélesebbre nyíltak személyes ismereteim. Később állományom bővítését galambház

takarításomért cserébe oldottam meg' Dr.Varga András szövetségünk akkori elnökének

takarítottam galambdúcait. Sok kitűnő ropképességű egyedhez jltottam e módon. Bandi bácsi

sajnálatos korai haláIáíg végeztem ezt a munkát. Nyolc évig tartott galambtenyésrtői

tevékenységem első szakasza. Házasságkötés utan l973-ban lakótelepi lakásba költöztünk,

állományomat fel kellett számolnom. Folyatásral986-ban volt lehetőségem, amikor családi

bÍnaÍvásáro|tunk Rákoskerten. Ugyan ebben azévbenbeléptem a B-14-es egyesületbe Hajnal

József, Beck Nándor, Steckmüller József, Ptácz Sándor, Urbán Ferenc ismeretségét

megszeÍezve. Ezzel egy időben újra tagsági viszonyba léptem szövetségünkkel. Az
egyistiletbe 1990-ben előbb pénztarosnak, majd 1995-ben elnöknek válasrtotak meg, mely

tiiztséget a mai napig ellá1om. Közösségi munkám sora a ,,Nagy Budapest'' kiállítások
szervezésével folytatódott a B-3, B-15, B-I7, B-19, egyesületek közreműködésével. Az
MGKSZ-ben 1996-ban vá|asztottakmeg a Felügyelő Bizottság tagjának, amely Gulyás József
gyulai king tenyésztő elnökletével működött. Bajor István lemondása majd újra jelöltetése

ítn 19gg. szeptember 29-én engem válasáott a közgyúIés szövetségünk eln<jkének. Ezt a

tisztséget 18 éve viselem.
Eredményeim közül hármat emelek ki. A monori kisállatbörze széleskörű kiterjesztése, a

gyurűgyártás kapacitás teljes korű birtoklása, saját tulajdonú széI<ház vásarlása.

tenyésztői eredményeimről szerénytelenség nélkül kívanom a tényeket leími. ors2ágos

röpversenyeken háromszor voltam második helyezett, az első hatba ennél többször

be}erültem. nemzetek közötti és egyesületi versenyek többszörös bajnoka vagyok.

Egyesülettinkben két vándorserleget nyertem meg véglegesen ( 2x3 bajnokság). Nemzetközi

és országos kiállításokon eddig 42 kiváIő galambot állítottam ki' Európa Champion címet

2}O6-ban Lipcsében és 2004-ben Debrecenben, 2016-ban Monoron értem el hófehér

galambjaimmal. Nemzeti kiállításainknak állandó résztvevője vagyok. Szaklapunkban

iendszjresen publikálok, az elnöki beszámoló rovatot én indítottam el, melyben 18 éve havi

rendszere ssé g gel tájékoztatom Ti sáe lt o lvasóinkat az aktuális hírekrő l.

.Budapest, 2017. november 27.
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I.

Mint minden vállalkozást úgy szövetségünket is gazdaságos alapon működő szewezetté
kellett tenntiÍk. Véget kellett vetni az önfelélő vagyonvesztésnek' Szükséges első lépés a
gazdasági stabilitás megvalósítása, majd ezt követően aberuházások beindítása volt. Első
lépésben azirodai eszközök elavultsága miatt azok cseréjével kezdtünk' majd megvizsgáltuk
számítőgépes programjainkat és itt is hianyosságokat észleltünk. Ú1 t atatogus, gyűni
regisztráció, tagnyilvántartó, stb' programot készítettünk. Műszaki felújításokat végeztink a
Dembinszky utcai iroda helységben. Megkezdődcitt a napi teljes munkaidőben az irodai
szo\gá|tatás. A 2000_es évek elején először 1 főállású és 1 tiszteletdíjas munkatárs látta eI a
feladatokat. Később leterheltségük okan új főállású dolgozó kapcsolódott be a
munkafolyamatokba, a tiszteletdíjas foglalkoztatás szintén egész napos tevékenységgé alakult.
Így va.' ez amai napig. Közben elértük, hogy a Galamb és kisállat magazin szerkesztőjének
munkája ellenszolgá|tatásáratiszteletdíjat, valamit koltségtérítést tudunk ftzetnl' A gépezet
tehát beindult, az évek során lassú fejlődést mutatott. Ahogy anyagi lehetőségeink és a
közgyűlési határozatok engedték megkezdődtek beruházási terveink megvalósítása. Első és

legfontosabb a kisállatbörze helyszín változtatásaután a monori vásártér körbekerítése volt.
Eleget kellett tennünk a hatósági előírásoknak, hogy engedélyt kapjunk börzéink
megrendezéséhez.Beruházásaink megtérültek. Elmondhatjuk, hogy bevételeink meghatésoző
hányadát ezeknek arendezvényeknek a nyeresége adja. Később ismét hatósági igényre az
élelmiszer árusítók előtti útszakaszt sziléndburkolatúvá tettük. Úiaut beruházás ismét jelentős
mértékű kiadás, de megérte, hi'"".' így tudtunk állandó helyszínt biáosítani amátamétr
nemzetközivé fejlődött monori kisállatvásárainknak. A következő lényeges beruházás a
gyúrűgyártás teljes kapacitásához szükséges eszktjzök beszerzése. Előbb műanyag fröccsöntő
gépet és az a|útoz szükséges öntőszerczámokat szereztük be' Ily módon az alapanyagból a

nyers gyűrűket már el tudtuk készíteni, de megírásukat még mindig bérmunkában végeztettük
egy külső szolgáltatőval' A lézergravirozó berendezés megvásárlása után2)I}-től a teljes
eszközpark rendelkezésünkre állt, amelyet a technológiai folyamat megkívánt.Ezze|a
beruházássalérttik el, hogy másik jelentős nyereségethoző tevékenységünk a gytirugyártás
lett. További feladatokról a napi aktualitások taglalása során számolok be.

Néhány gondolat kapcsolatrendszerünk kialakításáról. Fontos feladatnak tekintetttik
tagegyesületeinkkeltörténő naprakész információ kialakítását. Honlapot, majd később
facebook profilt készítettünk ennek a célnak eléréséhez' Tagtársaink és rendezvényeink iránt
érdeklődő szövetségen kívüli személyek ily módon kapnak tájékoztatást szervezeti életünkról,
programjainkról. Kiváló kapcsolat alakult ki az Európai Kisállattenyésztők Szövetsógével,
nemzeti szövetségekkelfőként a lengyel, bolgár, román, horvát, szlovák, osztrák, svájci
tátsszeruezetekkel. Baráti kapcsolat alakult ki tarsszövetségünkkel a Magyar Postagalamb
Sportszövetséggel. Kapcsolattartásra, újabbak kialakítására kiváló lehetőség adódik évente

megrendezésre kerülő nemzetikiállításainkon és természetesen a monori kisállatvásárokon.

. Az eddig felsorolt pozitívumok ellenére béÍran kimerem jelenteni, hogy elnökségem 18,5

évének legfényesebb eredménye a saját tulajdonú Verseny utcai székhazunk megvásárlása és

saját elképzeléseink szerinti felújítása, berendezése. A GK magazln olvasói |áthatták a

megjelentetett képanyagot, mellyel illusztrálni kívántuk a megvételkori és a felújított kész



állapotot. A különbség jőI érzékelhető. Az átadásra2017. január 2l-énkerült sor ünnepélyes
keretek között. A köszöntőt a történelmi visszaemlékezést az eddigmegtett llttaglalását
videofelvételenrögzítettük, mely honlapunkon megtekinthető. A hivatalos használatba vétel
és a napi ügyintézés 2017 . február 1_én történt. Azőtalátogatbatő a helység azon érdeklődők
számáta is, akik saját szemükkel akarnak meggyoződni megvalósult álmun}ról'

IL

IIi 1 . Szervezeti fejlesztési tervek.
Napjaink óriási lehetősége, hogy elektronikus úton egyre több embert lehet elérni.Eznem
csak tagságunkkal, hanem a szövetségtinkön kíviili tevékenységünk iránt érdeklődőkkel való
kapcsolattartást segíti. Honlapunk fejlesztése az elkövetkező időszakban is elsőrendií
feladatunk lesz. Személyes érdeklődésem a galamb- és kisállattenyésztés története. E
témában, valamint fajtatorténeti anyagok feldolgozásában személyesen részt kívánok venni.
Tettem ezt eddig is, amikor aMezőgazdasági Múzeum és Könyvtár munkatársávalZubor
Ferenc úrral együttműködve segítettük egymást. Facebook kedvelőink száma jelen|eg2560
fo, ennek dtlplájára emelése az előttünk álló időszak feladata. Adatbázisunkat
tenyésztőtátsaink email elérhetőségével bővítjük. Azoktól, akik eddig még nem adták meg
email címiiket és rendelkeznek vele, továbbra is kérjtik adják meg számunkra. A könnyebb
információ csere mellett ennek másik előnye, hogy olcsóbb és gyorsabb, mint a posta'
Személyes kapcsolattartás másik fontos elemének a kiállítások, egyesületi és fajtaklub
gytilések látogatottságát tartom. Tettem ezt eddig is és szándékom hasonlóan cselekedni a
jövőben. Szükségesnek tartom, hogy a szövetség az egyesületekkel közösen dolgozzonki egy
olyan tervet, amely a fiatalok bevonását segíti közösségi életünkbe. Nem bizottság alapítására
gondolok, az már egyszer kudarcot vallott. Megoldást jelentene szakkörök, előadások
szervezése ismeretterjesztéstől a gyakorlati megvalósításig állomány szemléken,
ducláto gatás okon kere s ztül.
Elérési pontjaink lehetnek személyes találkozások keretében, szaklapom, interneten,
facebookon keresztül, pl' nyílt tenyésztői csoportok szervezése azirrterneten. Ajövő fontos
feladata szervezetiink tagmegtartó képességének fejlesztése, sikeres módszerek szélesköni
kiterj esztése egyesületeink felé.

IIl2. Alapszabály és egyéb szabályzatok korszerűsítése.
Ahogy azídő halad előre egyre többször tapasztaljuk, hogy szabá|yzataink elavulnak' egyes
tekintetben megújításuk elkerülhetetlen AzsZMsZ módosítása belső szabályzataink
változtatása egyszerúbb feladatnak tűnik, ugyanis erről szövetségünk elnöksége dönthet.
Tettük ezt a frissítéseket, módosításokat eddig is és készítettünk teljesen újakat lásd Választási
Szabalyzat' Nagyobb falatazAlapszabály módosítás, mert azmár jogi kategória. Az
Alapszabály tervezetet jogász szerkeszti, önti jogi formába, majd benyújtjaaz ana illetékes
Törvényszékhez' Ennek ellenére több javaslatot kívánok előterjeszteni a jövőben'

a. A tisztujítás rendjét célszeni lerne az Európa Szövetséghez hasonló módon
alkalmazni. Mostani váIasztásnál újra világossá vált számomra, hogy szövetségünk
tagsága kizárőlrag regionálisan ismeri egymást. Ugyanakkor 17 jelöltet kellett állítani
egyesületenként.Ezaszétm egyszeffe soknaktúnik, nehéz felkészülni rá. Javaslatom
azEE módszer rotációs rendszere' Most 16 vezetőségi tagra és saját területen
képviselőre kellett javaslatot tenni. Ez utóbbi maradhat, ahogy eddig volt 5 évenkénti
választással. A többi elnökségi tag megválasztásátpedig el kell csúsztatni és 5 éven
keresztül csak2-3-4 tagot választanipI. első évben elnök, egy szakosztályvezető,
Minősítő Bizottság elnök, második évben gazdaságl alelnök, Felügyelő Bizottság, egy
szakosztályvezető, harmadik évben szal<rnai alelnök, Etikai Bizottság, egy



szakosztályv ezetó és így tovább. Természetesen minden tisztségviselőnek
megválasztásától számítana az 5 éves mandátuma ezt követően.Ezzel elérhető lenne a
jobb felkészülés és aválasztás átláthatősága, mivel egy-egy választásnál csupán a
jelenlegi létszám töredékét kelljelölni. EgyszenÍbb a jelöltállítás, mellette technikailag
könnyebb aválasztás'

b. Evek óta húzódó kérdés a szalcnai alelnök és a BT elnök funkciójának kettéválasztása.
Áilandó a probléma e tárgyban, de vá|toztatnikizaúIag Alapszabály módosítással
lehet ezen. Mivel a két feladat különböző személyiségű, más-más típusú embert
igényel, célszerű lenne a feladatok különválasztása. Nem beszélve arról, hogy két
nagy terhet adó feladatkönől van sző. Ha ezt a munkát két személy látná el a jövőben
könnyen be|áthatő, hogy egy-egy területre behatóbb, szélesebb köní feladatteljesítés
juthatna. Az AlapszabáIy módosítási javaslatokat, további rjtleteket be kell gyűjteni,
azokat elemezni, alaposan megtárgyalni.Ezt követően a taggyűlés elé terjeszteni
elfo gadtatásra. S züksé ge snek tartom vi szont, ho gy törvé ny v áItozás ktjvetkeztében
előírt módosítások kivételével mi magunk részére szabjuk meg, hogy újabb
v áIto ztatásr a kízár őlag 5 évenként kerülhe s s en s or.

ÍIl3. A szervezeti élet sarkalatos pontja a pontosság. Ennek elérése céljából mindkét részrőI
szövetség, egyesületek, fajtaklubokjelentési kötelezettségét' aszo|gáltatási határidőket,
rendezvények kezdési időpontját ajövőben ktjvetkezetesen be kell tartani. A késleltetett
adatközlés pontatlan munkavégzést, kapkodást eredményez.Haténidők betartását szigorúan be
kell tartani.

IIl 4. Szakmai ötletek, lehetőségek'
a. Szakkonyvek kiadásrínak lehetőségeit alaposan meg kell vizsgálni elsősorban

gazdasági modellezést, piackutatást kell készíteni. Könyvek esetében az alacsony
péIdányszámú kiadás fajlagos árnövekedést von maga után. Mindezek
fi gyelembevételével támo gatni kívanj uk a hazat é s külfo ldi szer zők értéke snek ítélt
munkáinak kiadását'

b. Szaklapunk a GK magazin jövőbeni kiadásához fejlesztési tervet készítünk. Az jőI
érzékelhető, hogy a példányok fuát tovább nem lehet növelni, ezt az előfizetőkre nem
lehet terhelni' Örömteli célkitűzésünk a példányszám emelése. Ennek elérése céljából
további színes oldalakkal kívánjuk bővíteni magazinunkat' E mellett híranyagok
részarányát növelni tervezzijk, a nemzetközi szaksqtő szakmai és a tenyésztői é|eÍtel
kapcsolato s any agát nagyobb mértékben leközölj ük'

c. A széI<hén funkciója. Az irodai szolgáItatások mellett növelni kívánjuk a szé|<héa

adottságaibólfakadó egyéb lehetőségeket. Valódi galambász és kisállattenyésztői
otthonná kívánjuk alakítani az ebbóI adódó lehetőségeket kiszélesítjük. Az elmúlt
években nagy súlyt fektettem a szövetségi könyvtár bővítésére. Azitt fellelhető
belföldi és külfoldi könyvek, szaklapok, szakmai kiadványok regiszttáIásra kerültek.
Bővítésüket a jövőben is feladatomnak tekintem. A hiányok pótlása és azuj
kiadványok beszerzése szintén célkitűzésem. Szeretném elérni, hogy azok a
tenyésztők, akik érdeklődést tanúsítanak azilyen szakmai kiadványok iriínt,
betérhessenek akár I-2 őrára is, mint egy könyvtárba és ezáIta| kellemes időtöltésben
legyen részük. Ugyan ezt tudom mondani másik büszkeségünkről a 12 vitrinben
bemutatott tárgyi emlékgyiíjteményünkről. Aki ezeket végignézi, szembesül
szervezettink elmúlt évtizedeinek emléktárgyaival, nemzetközi kapcsolatainkból
fakadó tárgyi ajándékokkal. Számomra mindezek mellett a leg szívmeIengetőbb az az

,,arcképcsarnok'', amely néhai kiválóságaink előtt adőzik. Fényképek, tablók további
gyűjtése és azok bemutatása szintén elsorendű feladatvállalásom.



Gondot kívánok fordítani a digitális technológia magasabb szintu eIsajátitására
tagjaink, tisztségviselőink között peÍsze beleértve magamat is' Terveim kozott
szerepel e tárgyban, székházunkban egy tanfolyam szervezése, amely arésztvevő
szövetségi tagok szártára ingyenes lesz.
Továbbra is fent kívanjuk tartani atagd4 fizetés 4,000,- Ft-ban történt meghatározásiÍ..
Ezze| szemben fokozottan érvényesítjtik a nem szövetségi tagok fe\é aszolgáItatási
díjak aremelését.
A börze további fejlesáése gazdasági érdekek mellett szakmai lehetőségeket hordoz
magában. lehetőséget adunk egyesületeink és fajtaklubjaink számára a helyszínen
felállított MGKSZ sátorban gyűlések, megbeszélések megtartására. Keresni kell a
módját, hogy a monori rendezvényeinken megjelenő nagy számú f,ratalt miként tudjuk
megszólítani érdeklődésüket a kisállattenyésztés felé tudatosan irányítani.
Együttműködés társszervezetekkel. A Magyar Postagalamb Sportszövetséggel korrekt
kapcsolatot ápolunk. Látogatjuk egymás rendezvényeit, szaklapjainkat egymás
számára elérhetővé tesszük, ezzel az információcserét biztosítjuk' Egymás
szaklapjában megjelenő ós a másik féI szátmfua érdeklődést kiváltó cikkek
megjelentetéséhez kölcsönösenhozzájánulunk. Kiváló kapcsolat alakult ki az évek
során aMezőgazdasági Múzeum és Könyvtánal. Veltik szintén a szak'rnai anyagok
hozzáférhetőségét alakítottuk ki egymás száttára ezt kívánjuk hasonló formában
esetleg kiszélesítve tovább folyatni. Az Európai Kisállattenyésztők Szövetségével
kapcsolatunk korrekt, jól műktidő. Bizonyság erre, hogy az elmtit 20 évben
háromszor rendezhette meg szövetségiink magyarországi helyszíneken azEurőpa
Napok rendezvényt, amely a mi szóhasználatunkban közgyűlést takar.
Kapcsolattartásunkat nagymértékben segíti, hogy Rohringer István személyében
alelnöki funkcióban magyaÍ társunk közvetlen résztvevője az ot{ani értekezleteknek,
így az információk első kézből érkeznek felénk. Bár a közeljövőben nem valőszínú,
hogy újabb rendezvény szervezésre kapunk felkérést azBB-től ennek ellenére kiváló
kapcsolatunkat tovább kívánjuk ápolni.

h. PáIyázati lehetőségek felkutatására, atra alkalmas tenyésztőtársakat keresünk. Magam
tészétőI nem Vagyok híve a bizottság alapításoknak, mert az atapasztalatom, hogy
ezek az adhoc megbízatások elsikkadnak. A jövőben konkrét személyeket fogunk
felkérni erre a feladatra és velük sikerdíjas juttatásban kívrínunk megegyezni, ezzeI is
érdekelté tenni őket a hatékony munkavégzésre'

i. Az új elnökség megválasztása után ismét előterjesáem szavazásra, hogy a hét melyik
napján tarjuk üléseinket figyelemmel az aktiv dolgozó kollégák érdekeire.

III. Szakmai program
Mive1 ebben a témában a szakmai alelnök j elöltek feltételezésem szerint részletes tewezetet
készítenek, magam részérőlkizárólag a sarkalatos kérdéseket emelem ki.
III/1' A Nemzeti Galamb- és Díszmadár, a Nemzeti Fiatal Kisállat' azButőpai Kisállat és a
négy ország között megrendezésre kerülő V-4-ek kiállítása prioritást kap a jövőben is.
Növelni kívánjuk ezeken arcndezvényeken a kiállított egyedek számát'Ezenkiállitások
további támo gatását terv ezzijk'

III|2. A szakmai életet szakosztályokban, egyesületekben, fajtaklubokban újra kell gondolni'
tevékenységüket szükséges felpezsdíteni. Első lépésben az egyesületi élet megreformálására
van szükség'Tapasztalatom, hogy egyesületi gyűlésekre, megbeszélésekre alig-alig járnak el
tenyésztotérsaink. Nincs, vagy kis mértékben van közösségi élet. Egyesületi kiállításokon a
tagság harmada vállal aktív tevékenységet. Szakmai támogatást kívánunk nyújtani a jövoben
Meffe igényt tartó közösségeknek. Korszerű katalógus programot fejlesztünk ki, melyet

d.



egyesületeink számára térítésmentesen biáosítuÍk. olyan új programot kívánunk bevezetni az
egységes eredménykatalógusok létrehozásához, ame|ynek segítségével minden szövetségi
(akrír egyesületi) rendezvényen elért eredmények honlapunkon megjelentethetők, a sikerek
folyamatosan nyomon követhetők, dokumentálhatók lesznek. Terveink szerint e program
része lenne a kiváló és kitűnő eredmények honlapunkon megjelentethetők, a sikerek
folyamatosan nyomon követhetők, dokumentálhatók lesznek. Terveink szerint e program
része lenne a kiváló és kittinő eredmények tenyésztőkhöz kapcsolása, azok évről-évre
regisztrálása megkönnyítve ezzel a Minősítő Bizottság munkáját. A tenyésztőnek ezután csak
azBllrőpa Kiállításon és a fajtaklubban elért eredményeket kellene abizottság felé benyújtani
anemzeti kiállítások eredményei állandóan rendelkezésre állnának. A különböző tenyésztói
minősítések igénylésére nem lenne szükség a program automatikusan jelezné az elért
fokozatokat.

IIV3. A fajtaklubok nemzetkozi mércével mért magas szakmai színvonalának számonkórése,
ennek me gfelelő mértékű támo gatása sztiksé ges.

IIV4.Bírálőképzés súlypontját az alapképzésről a szakképzésre kell he|yezni, ezze| elérni,
hogy bírálóink több fajtacsoportban tudjanak minőségi munkát végezni. Cél továbbá a terület
soraiból a lehető legtöbb tagnemzetközi bírálóvá képzése, ktilfrldi nÍinszerzéstik segítése. A
bírálói munkát végezni nem akarók kiszűrése és elhagyása a testületből. A bírálati munka
tisztességesebb megbecstilése anyagi és erkölcsi téren egyaránt'

III/5. A röpversenyzés lehetőségeinek természetvédelmi támogatottsága annak kifejlesztése, a
krírok és veszteségek felelősi körének meghatározása. Ilyen itányu megbeszélések
megkezdődtek az FM illetékeseivel, további targyalások a jövő feladatai közé sorolandó.

III/6. A röpverseny bírálók továbbképzése sztikséges a küllembírálói módszerhez'hasonló
módon.

III|7. A honlap lehetőségeinek kihasználása szakmai felvetésekre. Gyors reagálás,preciz
válaszadás.

III/8. A válasáások után az elnökség által létrehozott bizottságokba alkalmas, szakrnailag
képzett, elkötelezett, szorgalmas embereket kelltalálni és munkára felkérni.

III/9. SzakosztáIyvezetőket, területi képviselőket a jövőben stírűbben kívánjuk beszámoltatni
munkapro gramj uk telj esítéséről'

m/l0. Az országos kiállítások,' illetve a szövetség hatásktiréb e tartoző kiállítások precíz
szervezése,lebonyolítáSa magas színvonalon. Az eddigi ,,lyukas'' szombat délutánokat
szakmai és családi programokkalkívánjuk kitölteni. A kiállítási eszközparkot tovább
korszerűsítjtik. Kísérletet teszünk a bankettel egybekötött színvonalas díjkiosztók ismételt
bevezetésére.

IV. Gazdasági program
Szövetségtink gazdasági helyzete stabil, jól tervezheto. Bevételeink megh atározohányada a

börze bevételek mellett gyúrugyártásunk eredményességéből fakad. Természetesen ezeken a
területeken is célszerti lenne további bevételi forrásokat elérni.



IY/L Gazdálkodásunk írányítőja a gazdasági alelnök. Az adminisztráciős munka eddig is
példásan működött, kiválÓ munkatarsaink pontos feladat teljesítése révén. Lényegében három
személy munkája hozza|étre azt a felelősségteljes adminisztrációs feladatteljesítést, amelyet
Felügyelő Bizottságunk által felkért könywizsgálő vizsgáIatai során minden esetben pozitív
jelzővel látott el. Gazdaságt alelnök' adminisztrációs munkatárs, könyvelő ez a három hölgy
az, akínek eddig is bízva állítom a jövőben úgy szintén együttműködése korrekt, eredményes
volt és lesz. A gazdasági változásokat könyvelőnk naprakészen kezeli, arról rendszeres
tájékoztatáSt küld.

Ivl2. A következő 5 évben adminisztrációs munka terén személyivá|toztatásokat nem
terveztink. Gazdasági lehetőségeink meghatározőja saját tevékenységeink eredményessége
lesz. Igyeksztink csak olyan vállalkozásokba kezdeni, melyek nyereséget képeznek.
Lehetőségeink szerint csökkentjük költségeinket, racionalizáIjuk kiadásaink mértékét.
Pályázati támogatások ígéretét kaptuk azFM-tőI célfeladatok teljesítésére (háztáji
kisállattartás, vadmadár kár kompenzáIás,nemzetközi kiállításokon t<jrténő magyar faJtak
bemutatása) . A tfu gy alások folyamatosak.

IV/3. Szaklap kiadásunk és nemzeti kiállításunk nem nyereséges' előfordult mar több évben,
hogy e tevékenységeink vesáeségesek voltak. Pozitív eredmény elérése következő időszak
feladata.

IV/4' GyrÍrűgyártásunk összetett technológiai folyamatot igényel, mégis az anyagbeszetzés
nehézségeit emelem ki' A gyártó cég magyarorczági képviselete 500 kg alatt nem szolgál ki
megrendelőt. A mi éves szükségletünk 100-120 kg. Megoldást kellene találnunk a jtivőben,
mert nyilvánvaló' hogy ekkora készletfelhalmozást nem engedhetünk meg magunknak.
Figyelembe véve, hogy egy szín hat év múlva kerülújra gyártásba ekkora mennyiségű
alapanyagvásárlása esetén még unokáink is dolgozhatnának belőle .Eznem járhatő itt.
Feladat adott, más fajta alapanyagot kell felkutatni.

IV/5. A jól teljesítő munkatársakat a jövőbenazeddigiel<hezhasonló módon jutalomban
részesítjiik.

IV/6' Saját munkakörömet illetően felajánlom, hogy tevékenységemet részmunkaidőben (napi
4 őra) látom el ennek megfelelően csökkentett járandóságért. Azt azonban nem tudom
vállalni, hogy az eddig haví220-250 órás feladattelesítésemet hasonló módon tudom ellátni.
Ebben az esetben feladat átcsoportosítás szükséges és annak elvégzésével más személyt kell
megbízni, akinek munkájáért úgyszintén ftzetés jár.Ha az elvégzendő munkát másképpen
nem lehet elvégezni, akkor ez a többek által felvetett ötlet kiadás csökkentést nem von maga
után.

Budapest, 2017. november 30.

Uhrner Antal


