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SZAKMAI TAPASZTALAT: 

1984 óta vannak galambjaim és egyéb kisállataim, korábban 1985-1993 között már tagja 
voltam a szövetségnek, jelenlegi tagságom 2015 óta áll fent. Első sorban tollalakzatos 
galambok (parókás, fodros, kínai, magyar pávagalamb) tenyésztésével foglalkozom, de 
vannak húsgalambjaim is. Tagja vagyok a Parókás-, valamint a Texán Galambtenyésztők 
Fajtaklubjának. 

1986-tól tevékenyen részt vettem a kereskedelem mellett, nyúltenyésztéssel is foglalkozó 
családi vállalkozásunkban. Iskoláim elvégzése után feladatom tenyésztésvezetőként egy új 
nyúlfajta kitenyésztésének, szelekciójának irányítása volt, közreműködésemmel a Debreceni 
fehér nyúlfajta 2000-ben ideiglenes, majd 2003-ban végleges, állami elismerésben részesült. 

2017 óta a V.37. Debreceni Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület elnökeként 
tevékenykedem, egyesületünk taglétszáma az eltelt időszakban 22 főről 48 főre növekedett. 
Egyesületünk évente kiállítást és fiatal bemutatót rendez, rendszeres kisállat börzét szervez, 
tagjaink országos és a társegyesületek kiállításain vesznek részt. 

2019-ben a Parókás Galamb Tenyésztők Fajtaklubjának elnökévé választottak. 

Jelenleg, mint az MGKSZ elnökségének választott tagja, munkámmal az Észak-Tiszántúli régió 
tenyésztőit képviselem. 

 

TANULMÁNYOK: 

1992 -  Debreceni Egyetem Balásházy J. Mg-i Gyakorló technikum –  Állattenyésztő technikus 

1994 -  DATE - Agrárvállalkozói szaktanácsadó 

1995 óta, mint agrárvállalkozó tevékenykedem. 

Anyanyelv: magyar, idegen nyelv ismeretem nincs. 
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Digitális készségek: Alapszintű Word, Excel, gépíró és szövegszerkesztő ismeretek. 

 

Prezentációk, szakmai közreműködés:  

- a Debreceni fehér nyúlfajta tenyésztő szervezeti elismertetése 
- a Debreceni fehér nyúlfajta elismertetése, tenyésztési program kidolgozása 
- a nyúltenyésztés terén, számos kísérlet és vizsgálat lefolytatásának irányítása, 

kidolgozása, kiértékelése. 
- több diplomamunka megírásának segítése konzulensként. 

Díjak, néhány kitüntetés: 

-  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszteri Különdíj 
-  Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Különdíj 
-  Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Különdíj 
-  Országos Nyúlkiállítás és Nyúlász fórum Különdíj 
- Az MGKSZ és tagszervezeteinek kiállításain számos Nemzetigyőztes, Fajtagyőztes, 

Kiállításgyőztes címet értem el saját tenyésztésű galambjaimmal.  Bár 1985 óta 
kiállítások résztvevője vagyok, legszebb emlékeim egyike az 1992-es Hungexpon 
megrendezett kiállításhoz fűződnek, ahol országos kiállításon fiatal galambászként 
első ízben értem el eredményt, egyszerre két fodros galambom is kiváló 
minősítésben részesült. 

 

Aláírásommal, hozzájárulásom adom az MGKSZ számára, önéletrajzom szabad 
felhasználásához és közzétételéhez. 

 

Debrecen, 2022. november 23. 

 
Juráskó István 

 


