
 
„A jó vezetés a példamutatást jelenti, 

nem pedig azt, hogy ráerőltessük a többiekre az akaratunkat.” 
Chris Austin Hadfield 

BERENTE JÓZSEF 
MGKSZ elnök jelölt 

2023-2028 időszakra vonatkozó szakmai terv 
 

Tisztelt Tagtársak! 
 
Köszönöm a bizalmat, a 2023-tól induló MGKSZ tisztségviselői ciklus elnöki posztjára a 

tagszervezetektől kapott jelöléseket. 
Nagy átalakuláson kell átmennie az MGKSZ –nek. Szinte minden szegmensét át kell alakítani a 

kor követelményei szerint. Ezen tervek csak akkor valósulhatnak meg- és mindenki terve- ha egy 
emberként állunk mellé. Szeretnék az alelnökkel és az elnökség tagjaival kart- karba öltve együtt, 
egymásért, az MGKSZ-ért, a tenyésztőkért, a jövőért dolgozni.  

- Alapszabály- szabályzatok- SzMSz aktualizálása, korszerűsítése, összefésülése. Az 
anomáliák megszüntetése. 

- -A tagság létszámának megtartása, növelése, fiatalok bevonása 
- Nemzeti kiállítás rangjához méltó helyen való megrendezése, nívós díjazása 
- Területi kiállítások megrendezése. Ezen kiállításokon elért eredmények beszámítása a 

tenyésztői minősítésbe 
- Bíráló képzés alapképzésről- szakképzésre kell átminősíteni 
- A bírálók több fajtacsoportban tudjanak minőségi munkát végezni 
- Bírálók szakmai minősítése 
- Szaklap átreformálása 
- A szaklapban állandó rovatok kialakítása 
- Szakmai vezetők beszámolói kötelezettsége két havonta 
- Területi vezetők beszámolói kötelezettsége négy havonta 
- A honlap adta lehetőségek maximális kihasználása 
- A magyar kisállatfajták megvédése, népszerűsítése 
- Fiatalok megszólítása 
- Mezőgazdasági iskolákkal szorosabb kapcsolat kiépítése 
- Más országos egyesületekkel, szervezetekkel kapcsolat felvétel 
- Városi rendezvényeken való részvétel koordinálása 
- Egyesületi vezetőkkel szorosabb kapcsolat kialakítása 
- Galambfajta leíró könyvben szereplő fajták aktualizálása, kiegészítése 
- Pályázati lehetőségek kiaknázása 
- Monor börze terület fejlesztése 
- úthálózat bővítése 
- elektromos hálózat bővítése 
- térvilágítás megoldása 
- Eszközpark fejlesztése 
- új horganyzott ketrecpark vásárlása 
- meglévő eszközeink felülvizsgálata, szükség szerint javítása, selejtezése 

- Gazdasági program 
- Börze fejlesztése 
- Tagdíj infláció követő legyen 
- Továbbra is minőségi gyűrű rendelése 
- Börze terület kihasználásának lehetőségeinek megkeresése 



- Irodai alkalmazotti munkaidő átszervezése, összevonása a monori börze terület 
gondnoki állásával 

- Saját munkakörömet illetően részmunkaidőben, heti 20 órában látnám el az elnöki 
feladatokat, nettó 100.000.- Ft havi díjazás ellenében vállalnám . 

 
Kiskunfélegyháza, 2022.12.14. 

Berente József 
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