
 

 

Tisztelt tenyésztőtársak, MGKSZ tagok! 

 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy jelöltek a 

Díszbaromfi és Víziszárnyastenyésztő szakosztály elnöki 

pozíciójára.  

 

Közel 40 éve vagyok tagja a szövetségnek, melynek szellemiségét 

és szakmaiságát tiszteletben tartva mindig is fontos volt számomra 

az eszme. Vissza kell szerezni hagyományainkat, ahol az MGKSZ 

van a tagért és nem a tag van az MGKSZ-ért. Miután nyomtatott 

formában – sajnálatos módon - nem fog megjelenni ezen írásom, így nagyon nem is rabolnám 

az online olvasó idejét. A kisállattenyésztés gyermekkorom óta része életemnek, eleinte 

díszgalamb – Kínai galamb – majd később párhuzamosan díszbaromfit – Törpe Cochint – 

tenyésztek. A néhai Tollalakzatos fajtaklubnak alapító tagja ként sikeres bírálói tanfolyamot 

végeztem, majd a klub szakelőadója és szakbírálója lettem. Több hazai, nemzeti és 

nemzetközi kiállításon szerepeltek kisállataim, a tenyésztésben mindig a fajta kiemelkedő 

példányára törekedtem. Jelenleg a Törpe Cochin fajtaklub elnökeként a nemzeti kiállítás 

legnagyobb darabszámban bemutatott díszbaromfi kollekciójával rendelkezünk. A sikerünk 

közös a cél egy: a fajta legtökéletesebb példányának kitenyésztése.  

Tervek és célok a jövőben: 

- A szakosztálynak legfőbb feladata az adott fajta kiállításon bemutatott korrekt 

bírálatának a lehetőségét megteremteni. A fajtaleírás csak egy van, a kiállítás 

méretétől függően nincs enyhítés és szigorítás sem.  

- A tenyésztőtársaknak útmutatás a hosszútávú fejlődés irányába, a kérdésekre a 

megfelelő válaszok megadása az érdeklődés fenntartása. 

- Fontosnak tartom szakmai előadások szerevezését, lehetőséget biztosítani a tapasztalt 

tenyésztők tudásának megismerésére és a felmerülő kérdések megválaszolására.  

- Csapatban gondolkodom, egyedül mindehhez kevés vagyok. Az én feladatom a helyes 

irányon való tartás és a megalkuvás lehetőségének elfolytása. 

- Fiatal tenyésztők támogatása, iskolák bevonása a kisállat tenyésztés népszerűsítése. 

- Fajtaklubok szövetségi szintű támogatása, kiállítási lehetőségek megteremtése önálló 

döntési joggal. Mire is gondolok itt. Nem etikus kötelező megjelenéshez (pl: Nemzeti 

kiállítás) kapcsolni a támogatás lehetőségét. 

- Nemzeti Díszbaromfi kiállítás rangjának visszaállítása esetleges külföldi bírálók 

bevonása a munkába.  

- Bírálói továbbképzések az adott fajta eredményes tenyésztőjének bevonásával, 

bemutatott példányokkal szemléltetve. 

- Külföldi szakmai utak szervezése, nemzetközi kiállításokon való részvétel 

lehetőségének megteremtése, állatszállításban való segítségnyújtás, szakmai fejlődés. 

- Szakosztályon belüli szakbizottság létrehozása, eredményes tenyésztők, szakelőadók 

és egyesületi vezetők bevonásával. 



A körülöttünk lévő világot nem tudjuk megváltoztatni, de ami bennünk él abból közösen a 

legjobbat tudjuk kihozni. Mint mindenhez, a kisállattenyésztéshez is fontos az alázat, nem 

támogatom az önös érdekeket, az MGKSZ tagságát, erőforrásait, lehetőségeit felhasználó 

bármilyen egyéni törekvést. 

 

Az elmúlt évek, hónapok történései arra engednek következtetni, hogy a többség változást akar. 

Egyetértek! Elege van már mindenkinek az egyhelyben toporgásból Eljött az ideje a 

megújulásnak! Új gondolatok, céltudatos és motivált emberek kellenek, akik tesznek a közért 

és nem a saját boldogulásukra fókuszálnak, az MGKSZ szakmailag jelenleg vegetál.  

Személyes tapasztalataim alapján úgy látom, hogy más hangnem (egyenes), más ideológia 

szükséges.  Meggyőződésem, hogy az alapokhoz kell visszanyúlni – ami miatt atyáink 

létrehozták 140 éve a szövetséget - és annak szellemében dolgozni. Fontos feladat a szakmaiság 

visszaállítása, a monori börze lehetőség, de nem mindenható. Az Elnökség összetételére 

javasolt csapat alkalmas arra, hogy talpra állítsa a Szövetséget és visszaszerezze annak 

megbecsülését. Motivált, nyitott, felelős és elszánt vagyok a feladatra. 3 hónap múlva választ a 

tagság.. 

 

Mindenki véleménye számít! 

 

Bárkiben bármilyen kérdés merül fel, keressen bizalommal az alábbi elérhetőségeken. 

Telefon: +36 30/371-4549, e-mail: japport.zoltan@gmail.com 

Igyekszem gyorsan megválaszolni. 

 

2023. február 10. 

 

Tisztelettel: 

 

Japport Zoltán 

 


