
MUNKATERV 

 Az MGKSZ Jelölő Bizottsága által meghirdetett, a Szövetség 2023 évi teljes körű tisztújítása során az 
ÉSZAK-TISZÁNTÚLI TERÜLETI KÉPVISELŐ tisztségre jelöltek, melyet elfogadtam. Az érvényes 
jelölésnek feltételeként kért munkaprogramom az alábbiakban részletezem és tartom legfontosabb 
feladatomnak: 

- a területen működő tagszervezetek (egyesületek, civil szervezetek, fajtaklubok) érdekeinek 
aktív képviselete az elnökségi üléseken, oda-vissza irányuló információ megosztása, 
folyamatos kapcsolttartás és eredményes együttműködés fenntartása. 

- a tagszervezetek munkájának segítése, kiszámíthatóság és rendszeresség elve alapján.  
- merre tovább? célok és feladatok meghatározása, végrehajtásának kidolgozása. 
- a nemzeti és területi kiállítások elsődleges prioritást élvezzenek, egyesületi kiállítások 

összehangolása, területi kiállítások szervezésének segítése, különböző kupák, versenyek 
ösztönzése, kiállításokkal kapcsolatos segítségnyújtás, szállítások koordinálása. 

- segíteni kell a területi, régiós kiállítások magasabb szakmai szintre emelését az MGKSZ 
szakmai és anyagi nagyobb támogatásának bevonásával, ezáltal mintegy közelebb hozva a 
szövetséget a tenyésztőkhöz. Fajtaklubok bevonása a nemzeti és területi kiállítások 
egyedszámának növelésére, akár a fajtaklubok támogatásán keresztül. 

- a fajtaklubok munkájának elismerése, elismertetése és az együttműködés normalizálása. 
- a monori terület infrastrukturális fejlesztése, Mgksz centrummá. 
- a monori börze mellett a helyi jelentőségű börzék, piacok ösztönzése. 
- területi értekezletek, nyilvános fórumok tartása. 
- helyi és magyar fajták védelme, tenyésztésének felkarolása, népszerűsítése. 
- taglétszám növelése, a kisállattenyésztés népszerűsítése a fiatalság körében. 
- állandó cikkírók segítségével a szaklap helyzetének rendbetétele, e mellett szorgalmazom a 

Galamb és Kisállat magazinban, melyet magunknak (is) írunk magunkról, a szakmai cikkekkel 
párhuzamosan a tagszervezetek életéről, tenyésztőiről szóló írások közlését és az internet 
útján való eljuttatását minden taghoz, ezzel is gyorsítva és segítve a valóságnak megfelelő, 
pontos információ áramlását. 

- az elnökség munkáját a megfelelő működés és gazdálkodás szem előtt tartásával kívánom 
segíteni, fontosnak tartom az anyagi bevetélek, egy bizonyos részének a szakmai fejlődésre 
való fordítását, a gazdálkodás és szakmai munka részletes előre tervezését. 

- állatjóléti és állatvédelmi szerepvállalás. 
- a jelenleg érvényben lévő szabályzatok és előírások felülvizsgálata, átdolgozása. 
- elképzelésem szerint, csak egy szakmailag modern, kiszámíthatóan és jól működő, szolgáltató 

jellegű szövetség tud megfelelni a 21. század kihívásainak, ahol az ember büszkén vállalja, 
hogy jó ide tartozni. 

A fentiekben leírtak megvalósításához közös akarat és közös munka szükségeltetik, ez az együttműködés viheti 
előbbre ügyeinket, mindannyiunk megelégedésére. Megválasztásom esetén szeretettel várom, és szívesen 
fogadom az építő jellegű ötleteket, tanácsokat. Igyekszem legjobb tudásom szerint képviselni területünket, de 
azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy csak közösen érhetünk el eredményeket! 

Köszönöm megtisztelő bizalmukat! 

Debrecen, 2022. November 23.                                                          Juráskó István 



 

 

 

 

 


