
Bárány István 
MGKSZ Elnökség É-dunántúli terület képviseletére jelölt 

 
Megtiszteltetésnek és eddigi munkám elismerésének vettem és köszönettel elfogadtam az 

MGKSZ É-dunántúli egyesületeinek megbízását, hogy a Szövetség soron következő 

vezetőség választásán a terület képviseletétének jelöltségét vállaljam. 

- Alapjaiban folytatni szeretném azt a munkát, amit eddig is végeztem. 

a) Az MGKSZ Monori Börze körüli tennivalók. Talán az egyik legnépszerűbb 

tevékenység a Szövetség tagsága körében ennek a látogatása. Gyakorlatilag 

fenntartja a bevételeivel a szervezetet. Folyamatos fejlesztése, a működtetés 

„finom hangolása” szükséges. Meg kell keresni azon új lehetőségeket, melyek 

ezen fejlesztésekhez tőkét hoznának. Továbbra is az eddigi hatékonysággal 

kívánok részt venni ezen tevékenységben.  

b) Kezdeményezni, meghirdetni kell a Börze terület más célú, állapotát nem károsító 

tevékenységre történő bérbeadását. Valamint a hirdetési felületek hasznosítását, 

mint bevételi forrást. 

c) A szakmai tevékenység a szakmai alelnök és a szakosztályvezetők elsőrendű 

feladata. Mint területi képviselő az általuk meghatározott feladatok, lehetőségek 

végrehajtásában tudnék részt venni. 

d) Fontos a Galamb és Kisállat Magazin fenntartása, lehetőség szerinti előfizetői 

számának bővítése. Itt (is) kérem az egyesületeket, hogy mindennapi életükről, 

kiállatásaikról adjanak híradást. Az online kiadás mellett mindenképp fenntartandó 

a nyomtatott változat is. 

e) A területi képviselő és az egyesületek közti információcsere gyorsabbá, 

hatékonyabbá tétele szükséges. A továbbiakban is részt kívánok venni lehetőleg 

minden elnökségi ülésen, hogy hatékonyan tudjam képviselni az egyesületek 

érdekeit. 

f) Fenn kell tartani, lehetőség szerint bővíteni kell az Agrárminisztériummal, mint 

felügyeleti szervünkkel is a kapcsolattartást. Dr. Nagy István személye garancia 

arra, hogy az MGKSZ a lehetőségek határain belül erkölcsi- és anyagi támogatást 

kapjon. Ebben a kapcsolattartásban az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is 

szívesen részt vennék. 

g) A jelenlegi elnökségi felállásban (szakmai vezetők, területi képviselők) szerencsés 

lenne, ha az utóbbiak is konkrétabb feladatokat vállalnának a tevékenységből.. 



h) Jó dolognak tartanám, ha a Nemzeti Fiatal Kisállat Kiállítás megrendezése 

visszaállításra kerülne, továbbra is pályázati lehetőséggel.. Sikeresen társítható 

lenne pl. területi kiállítással együtt is. 

i) Támogatok minden olyan –megvalósítható- javaslatot, mely a fiatalok bevonását 

célozza meg. Kezdeményezni kell Agrárminiszter úrnál e célra egy pályázat 

kiírását. 

j) A területi- és fajtaklub kiállítások biztosítják (a nagy egyedszámú, azonos fajhoz, 

fajtához tartozó kisállatok, valamint ezek tenyésztőinek tapasztalat cseréje réven) a 

szakmaiságot. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, az adott területek „amatőr” 

érdeklődő közönségének bevonását megvalósító helyi egyesületi kiállítások révén 

tudjuk a Szövetség tevékenységét szélesebb körben megismertetni, a galamb- és 

kisállat tenyésztést népszerűsíteni. Szeretném, ha a területünkön is megvalósulna 

rotációs rendszerű területi kiállítás is. 

k) A Nemzeti Kisállat Kiállítás megrendezése a legfontosabb dolgaink egyike. Az 

egyre növekvő (terembérlet-, szállítás-, munkaerő) költségek nehezítik ennek 

megrendezését. Itt is fontos a megfelelő szakmai- és anyagi háttér biztosítása.      

l) El kellene kezdeni a Szövetség vezetésének átszervezését a mai kor kihívásainak 

megfelelő szervezeti formába. Különös tekintettel a működéshez szükséges 

pénzügyi alapok szélesítésére, új lehetőségek bevonására. 

m) Tudomásul kell venni, hogy az Elnökség nem egy homogén társaság. Különféle 

vélemények, felfogások ütköztetésének helye. A választott tag által képviselt irány 

a többség által leszavazásra kerülhet, így egyes kívánatosnak tartott javaslatok, 

elképzelések nem kapják meg a szabad utat. Ez is része a közösségi döntéseknek. 

n) Szükségesnek tartom egy pénzügyi kontroll megteremtését. Annak idején sajnos 

csak ketten szavaztunk a Közgyűlésen az akkori „gazdasági alelnök” státusz 

megszüntetése ellen. Nem szerencsés az elnök személye köré fonódó felelősségi 

szintek összemosásának lehetősége- 

o) Nagyon fontos átgondolni, változtatásokat elindítani a Szövetség anyagi 

fenntarthatóságának, a több lábon állás megteremtésének. A jelenlegi bevételek 

(tagdíj, gyűrű eladás, Börze bevétel) nagysága, esetenként kiszámíthatatlansága 

miatt már nem elegendő ebben az inflációs világban a Szövetség kiadásaira. Az 

elmúlt időszakban szerencsénk (is) volt, az Agrárminisztérium segítő 

hozzáállásával. Ennek csökkenése vagy elmaradása, 1-1 Börze ilyen-olyan okok 

(lásd: madár influenza) miatti kimaradása komoly fennakadásokat okozhat a 



működésben. Tudomásul kell venni, hogy bármilyen (szakmai) rendezvény 

anyagiak kérdése is. 

A jelenlegi tagdíjrendszerhez hozzá kell nyúlni. Elképzelhető egy olyan 

(mások által már hasonló felvázolt) is szerintem, mely 3, különböző anyagi 

kötelezettséget és ennek alapján más-más terjedelmű szövetségi szolgáltatást 

jelentő kategóriát állapítana meg. Ennek módját, nagyságát a 

tagegyesületekkel, civil társaságokkal kell egyeztetni! Javaslom beépíteni, 

hogy az éves (KSH) által megadott inflációt automatikusan építsük majd be a 

tagdíjba.  Csak példaként! 

1. Rendezett tagsági viszony, kedvezményes gyűrű vásárlás és kiállítási 

nevezés biztosítása 

2.  .Az 1. kategória plussz szaklap előfizetés,: tagi kedvezmény vagy állandó 

Börze hely igénybevételének lehetősége. 

3. A 2. kategória plussz ingyenes személyi belépő az MGKSZ valamennyi 

rendezvényére. 

 Itt jegyezném meg azt a nem szerencsés gyakorlatot, hogy van, aki a nevére másnak 

vesz tagiáron gyűrűt. Öngól! Hisz’ magunkat csapjuk be. Mert akkor mit is ad nekünk a 

Szövetség kedvezményt? 

 

 

Éppen 10 éve juttattam el az akkori Elnökségnek az alábbi összeállításomat, 

javaslatomat. Megtárgyalás nélkül lett lesöpörve az asztalról. Sajnos a nagy része ma is 

aktuális. Változtatás nélkül teszem közzéAz ebben leírtak ma is a megvalósítandó 

feladatok közé tartoznak, mely munkában szívesen részt vennék. Ezek, úgy érzem, a 

Szövetség érdekét szolgálná. 

 
„ Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége Elnöksége 
Uhrner Antal elnök 
 
Budapest 
Dembinszky utca 52. 
1071 
Tisztelt Elnök úr! 
 

Mint a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége Észak- dunántúli 
terület képviselője az alábbi feladat megoldási javaslatokkal élek a Szövetség Elnöksége felé. 

1. Az egyesületekkel ellenjegyeztetni kell  a Szövetség működési szabályzatát. 
Felelős: elnök               Határidő: 2013. december 31. 



2. A Standard Bizottság egyeztesse és írassa alá a Fajtaklubok vezetőivel a 
fajtaleírásokat. Bármilyen további változtatás csak hasonló módon készülhet, 
közlés csak az így ellenjegyzett irat alapján készülhet. Néhány fajta (pl. magyar 
páva galamb) esetében meglévő ellentmondások feloldása sürgető feladat. Az EE 
fajtajegyzékben lévő és a magyar nyelvű fajtaleírásnak egyeznie kell! 
Felelős: Standard Bizottság elnöke               Határidő: 2014. március 31. 

3. Írásban kell felkérni a Fajtaklubokat az általuk gondozott fajtákkal kapcsolatos 
szakmai jellegű írások fényképekkel illusztrált elkészítésére. 

Felelős. szakosztályok vezetői             Határidő: 2014. március 31. ill. folyamatos 
4. Kezdeményezni kell, és figyelemmel kísérni, hogy a magyar kitenyésztésű 

galamb- és kisállat fajtákról (de a többiről is szakmai és nyomdai szempontból is) 
megfelelő fényképek készüljenek. Azok előzetes minősítés után a honlapra 
feltöltésre kerüljenek a fajta neve/rajza/színe és a kép készítője megnevezésével 
szabad letöltésre (forrás megnevezésével). 

Felelős. szakosztályok vezetői             Határidő: 2014. március 31. ill. folyamatos 
5. Készüljön el és a honlapra kerüljön folyamatos feltöltésre a fajták neveinek 

helyes leírása, rajz-, színváltozatainak listája, megkönnyítve ezzel a katalógusok 
szakmaiságának színvonal növelését, a Tenyésztők szakszerű nevezését.  

Felelős. szakosztályok vezetői        Határidő: 2013.szeptember 30. ill. folyamatos 
6. A szaklap körüli anomáliák (rendszeres elégedetlenség, csökkenő előfizetők, nem 

egyidőben történő megjelenés, szakmai ismertetők hiánya) elkerülése érdekében 
rendezni kell az újság szakmai követelmény rendszerét. Felmérést kell készíteni, 
hogy az előfizetők miről olvasnának szívesen. 

Felelős. elnök       Határidő: 2013. október 31.  
7. Minden lehetőséget meg kell ragadni a szaklap népszerűsítésére. Kérni kell az 

egyesületeket, hogy katalógusaikban, rendezvényeiken népszerűsítsék a Galamb- 
és kisállat magazint. Ehhez megfelelő anyagot kell a honlapon részükre letöltésre 
biztosítani. 
Felelős. elnök         Határidő: 2013. szeptember 30. ill. folyamatos 

8. Kérni kell a Nemzeti Galamb- és Kisállat Kiállítás katalógusára Magyarország 
címerének használati jogát. A katalógusban lévő fajtanevek, rajz-, színváltozatok 
megjelölése ne hagyjon kívánnivalót maga után. 

Felelős. elnök     Határidő: 2013. július 31. ill. folyamatos 
9. Nemzeti Kiállításaink színfoltja lenne, ha a környező országok a saját fajtáikkal 

részt vennének a kölcsönösség jegyében. 
Felelős. elnök                  Határidő: folyamatos 
10. Nemzeti Kiállításaink megnyitójára fel kell kérni (írásban, korai időpontban) 

olyan személyt, akinek tekintélye segíti a nívó emelését. 
Felelős. elnök     Határidő: 2013. július 31. ill. folyamatos 
11. Meg kell nézni annak lehetőségét, hogy a Nemzeti Kiállításon az 5.(?) galamb- és 

kisállat nevezése térítésmentesen történjen. 
Felelős. gazdasági alelnök     Határidő: 2013. július 31. ill. folyamatos 
12. Az Európa Szövetség anyagainak folyamatos lefordíttatása, honlapra való 

feltöltése szintén feladat.  



Kezdésnek ajánlom az Európa Kiállítás nevezésével, díjazásával kapcsolatos 
anyagokat. 

Felelős. elnök, EE összekötő          Határidő: 2013. november 30. ill. folyamatos 
13. A Szövetség támogassa (ingyenes szállítással) az Európa Kiállításra nevező 

Tenyésztőket. 
Felelős. elnök, gazdasági alelnök          Határidő: 2013. november 30. ill. folyamatos 
14. A Szövetség fektessen hangsúlyt a külföldi szövetségekkel kölcsönösen történő 

szakirodalom (fajtaleíró könyvek, szaklapok) cseréjére, azok katalogizálására, 
megőrzésére. Kísérjük figyelemmel a neten megjelenő, galamb- és 
kisállattenyésztéssel kapcsolatos szakirodalom, relikviák hirdetéseit és azt 
lehetőleg a közjavára vásároljuk meg. 

Felelős. elnökség       Határidő: 2013. folyamatos 
15. A Szövetség gondozásában megjelenő kiadványok 1-1 példányát juttassuk el az 

Országos Széchenyi Könyvtár és a Mezőgazdasági Könyvtár és a megyei 
könyvtárak részére. 

Felelős. elnök              Határidő: 2013. augusztus 31. 
16. Meg kell keresni annak módját, anyagi hátterét, hogy hogyan, milyen módon és 

tartalommal készüljenek a különböző korosztályok (óvodástól a felnőttekig) 
számára a galamb- és kisállattenyésztést ismertető/népszerűsítő kiadványok. 

Felelős. elnök, gazdasági alelnök, szakosztály vezetők,  Határidő: 2013. október 31. 
17. Kezdeményezni kell a különböző szektorokban (gazdaság, telefontársaságok, 

biztosítók, bankok) a hirdetési kapacitásunk/reklámértékünk (börze, kiállítások) 
kihasználását, akár a kiadványainkon megjelenő formában is. Javaslom például 
a velünk egyidős Törley Pincészet megkeresését is írásban. 

Felelős. elnök, gazdasági alelnök   n        Határidő: 2013. október 31. ill. folyamatos 
18. Kezdeményezni kell különböző korosztályok felé egy országos szintű 

kisállattenyésztéssel kapcsolatos vetélkedő/fotó/rajz pályázat megrendezését. 
Felelős. elnök, szakosztály vezetők,               Határidő: 2013. október 31. 
19. Monori Börzén megrendezésre kerülhetne (évente egyszer) főzőverseny galamb-, 

baromfi-, nyúl (mint alapanyag) felhasználásával. Erre meghívhatnánk (hátha 
elfogadják) neves, a főzésben is járatos személyiségeket. 

Felelős. elnök, szakosztály vezetők,               Határidő: 2013. október 31. 
20. A börzén készítsünk felmérést arról, hogy a tagság milyen arányban veszi 

igénybe azt. 
Felelős. gazdasági alelnök                Határidő: 2013. október 31. 
21. Felmérést kell készíteni a média galamb- és kisállat tenyésztési műsorairól 

kezdeményezni kell a kapcsolat felvételét, biztosítani az esetleges helyszíni 
felvételek lehetőségét. 

Felelős. elnök, szakosztály vezetők,               Határidő: 2013. október 31. 
22. A Szövetség mérje fel az agráriumhoz kötődő lapokat, azokban rendszeresen 

jelenjen meg írásaival (pl. Szabadföld, Kistermelők lapja, Őstermelő, 
Haszonagrár), stb. Rendre adjunk híradásokat a magyarországi egyéb sajtónak. 

Felelős. elnök, gazdasági alelnök, területi vezetők,  Határidő: 2013. október 31. 



23. Az Elnökség munkájának hatékonyság növelése, gyorsítása, jobb előkészítése 
érdekében egy (akár közös) e-mail cím rendszer szükséges, ahol az előterjesztés, 
az arról alkotott vélemény, vélemény különbségek tisztázása megjelenne. 

Felelős. elnök,        Határidő: azonnal 
24. Meg kell vizsgálni, hogy a Szövetség mi módon, milyen eszközökkel tudja segíteni 

a kis egyesületek működéséhez szükséges szabályok megtartását (információk 
megküldése, kitöltött minta adatlapok feltöltése, felhívás a határidőre a 
honlapon). 

Felelős. elnökség       Határidő: 2013. október 31. 
25. Az egyesületekkel való kapcsolattartásnál (előzetes tájékoztatás, információk) 

nagyobb hangsúlyt kell kapnia az internetnek. 
Felelős. elnökség                  Határidő: folyamatos 
26. A Szövetség állítson össze, a honlapra töltsön fel szakmai anyagokat (pl. 

takarmányozás, állatorvosi tudnivalók, stb.).  
Részben hirdetési felületként is szolgálhatna készítmények ismertetése, 
állatorvosok, takarmány- gritt-, stb. értékesítők bemutatása, elérhetősége terén. 

Felelős. szakosztály vezetők,      Határidő: 2013. október 31. illetve folyamatos 
27. Együttműködési megállapodásokat kell létrehozni hazai, a kisállattenyésztés 

területén működő szervezetekkel a kiállításaink, bemutatóink színesebbé tétele 
érdekében. 

Felelős. elnök    Határidő: 2013. december 31. illetve folyamatos 
28. Meg kell nézni, hogy a Nemzeti Galamb- és Kisállat Kiállításoknál a területekről 

indítandó közös (így kis költségű) együttes beszállításra van-e igény.  
Ha igen, akkor azt időben meg kell hirdetni. 

Felelős. területi vezetők           Határidő: 2013. szeptember 31. 
29. Az Elnökség által átdolgozott szabályzatokat töltsük fel a honlapra (pl. 15 napig), 

hogy azzal kapcsolatosan, írásban szakmai véleményt tehessen a tagság. 
Felelős. elnök                  Határidő: folyamatos 
30. Minden eszközt/lehetőséget meg kell ragadni a fiatalok bevonására.  

Akár az előbb felsorolt javaslatok megvalósításánál is igénybe vehetnénk 
tudásukat, munkabírásukat, lelkesedésüket.  
De jó ötletnek tartom a Nemzeti Galamb- és Kisállat Kiállítás és a Nemzeti Fiatal 
Galamb- és Kisállat Kiállítás „fiatal szekció” létrehozását is. 

Felelős. elnök                 Határidő: folyamatos” 
 
Sajnos, még csak  nem is lett megtárgyalva. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2023. január 10. 
         
 

Bárány István  
 

 


