
PROGRAM AZ MGKSZ MŰKÖDTETÉSÉRE A KÖVETKEZŐ CIKLUSBAN  

 

Az MGKSZ Jelölő Bizottsága 2023. január 12-én leközölt jelölt listáján Szövetségünk elnöki 

tisztségére jelöltek, amit ezúton szeretnék megköszönni a tagságnak. A megbízatás elnyerése 

utánra kitűzött céljaim a következő pontokban ismertetem. 

 A szabályos működés visszaállítása. A szabályzataink további korszerűsítése, 

harmonizálása és betartása. Az elnökségi ülések hatékonyabb, olcsóbb és 

transzparens működése. Ad hoc vezetési stílus megszüntetése. Azonnali 

információáramlás. Pályázatok működésre, projektekre. Iktatási rendszer 

bevezetése, szakosztályonként/bizottságonként külön jelöléssel, a gyorsabb 

kereshetőség és a visszavezethetőség érdekében. Szakosztályonként önálló e-mail 

címmel az önálló munkavégzés segítésére.  

 A Szövetség tevékenységi körébe tartozó valódi közhasznú feladatok maradéktalan 

ellátása. Vagyis a „nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a 

kulturális örökség megóvása, a természetvédelem és állatvédelem, valamint a 

haszon, dísz és kedvtelésből tartott kisállatok (galamb, baromfifélék, díszmadarak 

és egyéb szárnyasok, házinyúl, és különféle prémes állatok, stb.) tenyésztésével 

összefüggő feladatokra, különféle szolgáltatások nyújtására, továbbá a kisállatok 

tenyésztésével kapcsolatos termékek forgalmazásának elősegítésére.” 

 A szakosztályok megfelelő alapra helyezése, ésszerű, a klubokat, tenyésztőket segítő 

működése. A BT munkájának segítése, osztályonként, fajtánként tartandó bíráló 

képzésekkel. A feladatok ésszerű elosztása. 

 A fajtaklubok működésének segítése. Projekt alapú támogatása. 

 A régiek megtartása mellett, új tenyésztői díjazás létrehozása. 

 A Börze terület használhatóbbá tétele, a beléptetési rendszer korszerűsítése. Nem mi 

teszünk szívességet a börzével, az odalátogatók tesznek nekünk. 

 Archiváló Bizottság létrehozása. A múltunk írott és dokumentált anyagainak 

kutathatóvá tétele, a szakmai anyagok felhasználásának megkönnyítése érdekében. 

Szövetségitagok számára ingyenesen elérhetően a weboldalon.  

Egyetemekkel való együttműködés kutatásokban. A galambászat mint néprajzi 

motívum, a galambász mint néprajzi csoport, kutatásának elindítása. 

Állategészségügyi kutatások kezdeményezése. 



 Innovatív hozzáállás a kiállításokhoz, az oktatáshoz a továbbképzésekhez. (Ez nem 

feltétlenül jelent digitalizálást.) A Szövetség anyagi lehetőségeihez mérten 21. 

századi megjelenés kialakítása.  

 Egy a weboldalról elérhető egységes katalógus program megalkotása. Minden 

korosztályt megszólító új szakmai arculat létrehozása. A területi kiállításokban való 

szervezés segítése, a kiállítások hatékonyságának növelése. Érezzék a tenyésztők, 

hogy MGKSZ kiállításon vannak. Az egyesületi kiállításokban igény szerint 

segítség, minden esetben támogatás. A szövetség Mi vagyunk. 

 A Galamb és Kisállat magazin megtartása. 

 A nemzetközi kapcsolatok további fejlesztése, ápolása a Magyar kisállattenyésztés 

javára. 
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