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Tisztelt Tenyésztőtársak! 

Köszönetemet fejezem ki azoknak a tagszervezeteknek, akik lehetőséget teremtettek számomra, 
hogy a következő elnökségi ciklus megmérettetésén indulhassak, mint elnökjelölt. 

Az alábbiakban röviden bemutatom a tagszervezetek részére programtervezetemet, hogy 
döntésüket megkönnyítsem áprilisra. 

A rendszerváltástól napjainkig tartó időszakban, szövetségünk vezetői, elnökségi tagjai 
megteremtették, hogy immár két ingatlannal rendelkezik közösségünk. Nagyjából egész Európa 
irigykedhet ránk. A jövőben sem lesz kevesebb a dolog, de a stabil alap rendelkezésünkre áll. 
Véleményem szerint egy újonnan megválasztott vezetésnek mindig nehezen indul az élete, hiszen 
össze kell, hogy szokjanak azok a személyek akik éppen lehetőséget kapnak a bizonyításra, illetve 
a leköszönő elnökség megkezdett, befejezetlen dolgait is be kell, hogy fejezze. Eztán kerül sor a 
folytatásra. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a jelöltek között minden tisztségre van 
olyan személy, akivel szívesen, és ami lényeges együtt tudtunk dolgozni, és reményeim szerint 
megválasztásom esetén is. A közösség érdeke, hogy egy emberként, csapatban működjön a 15 fős 
elnökség. 

Programtervem a következő részekre alapul: 
1.) Alelnöknek javaslom Polgár Bélát, akire talán mindenki közül a legnagyobb feladat vár. A 

bírálótestület munkáját és a szövetség szakmaiságát kell helyreráznia. Ehhez minden 
támogatást meg kell adni számára, hogy a lehetőségekhez képest a maximumot tudja 
teljesíteni. 

2.) Monoron található ingatlanunkon folytatni kell a beruházásokat. Egy közösségi teret kell 
kialakítani, ahol közgyűlést, fajtaklub gyűlést, szakmai napokat és az utánpótlás neveléshez 
elengedhetetlen nyári táborokat tudunk tartani. Négy mobil irodakonténerrel már el tudnánk 
indulni abba az irányba, hogy hosszútávon spóroljon szövetségünk, hiszen az előbb említett 
rendezvényekhez nehezen, drágán vagy sehogy nem jutunk már hozzá. 

3.) Az alapszabályunk több részére szeretnék kitérni. 
Az Alapszabály és belső szabályzataink jelenleg nincsenek összhangban. Rövid távú feladata 
az újonnan megválasztott elnökségnek, hogy a szabályzatok harmonizálva legyenek és a mai 
elvárásoknak megfeleltetve egy gördülékeny, mindenki számára érthető, elfogadható működést 
biztosítsanak. 

4.) Érdekvédelem: Talán az egyik legfontosabb dolog, amivel a jövőben foglalkozni kell, hogy 
tagjaink érdekeit képviseljük. Kiszorulunk az iskolákból, közösségi házakból, ahol eddig a 
rendezvényeinket tartottuk. Kerekasztal beszélgetést kell kezdeményezni Pintér Sándor és Dr. 
Nagy István miniszter urakkal, hogy ismét visszatérhessünk korábbi helyszíneinkre. 
Egyeztetéseket kell folytatni a NÉBIH és a NAV vezetőivel, hogy szeretett hobbink 
bürokratikus terhei ne nehezedjenek tovább. A röpgalambászaink érdekeit is képviselni kell, 
hogy a madárverés ne tizedelje tovább létszámukat. A 2022. decemberi magazinban további 
gondolatokat írtam le az érdekvédelemmel kapcsolatban.  

5.) Utánpótlás nevelés: A 2022. októberi magazinban megjelent egy írásom ezzel kapcsolatosan, 
ahol egy tovább öltöztetésre váró ötletet osztottam meg az olvasókkal. Monoron, ha tudnánk 
nyári táborokat szervezni, akkor még szélesebb körben népszerűsíthetjük a kisállattartást a 
gyerekek körében. Ehhez be kell üzemelni a meglévő galambházakat, baromfiudvart, 
nyúlházat és egy kisebb díszmadár tenyészetet kell kialakítani. Varga László 
látványkeltetőgépe szenzációsan szerepel a rendezvényeken. Vannak közösségünkben olyan 
tenyésztőtársak, akik szívesen oktatnák a kisállattenyésztés csínját-bínját. Az ifjúságot nekünk 
kell megszólítani és nem azt kell várni, hogy ők jöjjenek!  
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6.) Az elnökség működését reformálni, hatékonyabbá kell tenni. Ehhez egy új bizottság 
létrehozását javasolom, ennek a bizottságnak a feladata lenne a bennünket érintő jogszabályi 
változások figyelemmel kísérése, az elnökségi ülések előterjesztéseinek átgondolása, 
előkészítése. Az új bizottságba jogász, állatorvos, vállalkozó tagtársainkat kérném fel, hogy 
segítsék a szövetség életét. Ezzel a megoldással több gondolat, észrevétel vinné előre 
működésünket, és így a jövőben az elnökségi ülések számát csökkenteni lehet, amivel 
mindenki számára időt, energiát, a szövetség számára költséget spórolunk. 
Alapszabályunk módosításával lehetővé kell tenni az online elnökségi ülések lehetőségét, 
mellyel akár 24 órán belül lehetőségünk van az aktuális problémák kezelésére. 

7.) A Galamb és Kisállat Magazin szívügyem mióta a szövetséghez tartozom, több, mint 40 
írásom jelent meg eddig, igyekszem ösztönözni a tagtársakat az írásra. Egy ilyen régi 
sajtótermék hónapról hónapra történő papír alapú megjelenését NEM SZABAD megszüntetni. 
Megválasztásom esetén az alakuló elnökségi ülésre már megoldást kívánok nyújtani ebben a 
témában és javasolni fogom az újraindítását a havi megjelenésnek.  

A szövetség gördülékeny működésének biztosítását a jövőben két főállású személy látná el: 
elnökként én végezném a feladataim és a fent leírtakat és mellette segíteném az iroda 
működését, továbbá egy 6 órás részmunkaidős, vagy 8 órás főállású adminisztrátort 
alkalmazna közösségünk. A saját tulajdonú ingatlanok, a rendezvények igénylik a két főállású 
személy munkáját.  

Az eltelt 3 évben, mióta a székházban végzem az adminisztrációs feladatokat saját bőrömön 
tapasztaltam, hogy csak főállású elnök mellett lehet még gördülékenyebb a napi ügymenet.  

A programtervemben található elképzelések nem kivitelezhetetlenek. Megvalósításuk esetén egy 
hatékonyabb közösséget tudunk kialakítani, ahova az emberek tartozni szeretnének és nem 
eltávolodni.  

Bízom abban, hogy felkeltettem tagtársaim érdeklődését! Kérdés esetén a 
heinczlaszlo@freemail.hu email címen, vagy a 06-30-709-2332 telefonszámon bárkinek 
rendelkezésére állok. 

Kérem önöket, a tavaszi tisztújító közgyűlésen megválasztásommal támogassák programtervem 
megvalósítását! 

 
Gyál, 2022.02.10 
        Heincz László 


