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Munkatapasztalat
2018 - jelenleg
MGKSZ Etikai Bizottság elnöke

Tanulmányok

BM Határőrség Szakiskola Sopron
1995-1998 Határőrizeti szak (Jogi ismeretek)

Tapasztalat

• 1983 -tói MGKSZ tag ill. V-45.egyesületi tag
• Törzsszám: 984.
• 1992-től galamb bíráló I/d.
• 2012-től az Amerikai Óriásposta Fajtaklub tagja
• 2016-tói a Fajtaklub Etikai Bizottság elnöke
• 2016-tói a V-45. egyesület elnöke

Készségek

• Kiváló kommunikációs készség
• Precizitás
• Terhelhetőség
• Kapcsolattartási készség
• Megfigyelőképesség

Technikai készségek
• Microsoft Word
• Microsoft Exel
• Kreatív szövegírás
• B-kategóriás jogosítvány

Nyilatkozom arról, hogya fenti adataim az MGKSZ magazinjában és honlapján közzétehetc5k.
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MUNKAPROGRAM

(2023 - 2028)

Eti ka: Az etika veleszületett az emberrel. A jóravaló késztetés az ember természetes és

alapvető szándéka a jóra, arra, hogy segítse önmaga és mások életét, anélkül, hogy

kárt okozna!

Az Etikai Bizottság feladata a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége

Alapszabálya valamint a belső szabályzataiban foglaltak, a Szövetségre vonatkozó törvényes

rendelkezések betartásának elősegítése, ezek megsértésének vagy figyelmen kívül hagyása

esetén, intézkedések alkalmazása.

2018 óta az MGKSZ. Etikai Bizottság elnöki tisztségét látom el napjainkig. A közelSéves

munkásságom folyamán rendkívül sok tudásra, tapasztalatra tettem szert, bizottsági
társaimmal egyetemben.

Elmondhatom, hogya 3 fős, Etikai Bizottság a rábízott etikai ügyeket, minden esetben
teljes összhangban, tudásának és tapasztalatának bevonásával hozta meg az objektív

döntéseit, határozatait. Egyetlen esetben sem fordult elő, hogya bizottság határozatát

meg fellebbezték volna. Számomra ezen tények és a tagság részéről történt pozitív vissza-

jelzések alapján, véleményezhetem, hogya bizottság jól és eredményesen végezte a tag-

ság által rábízott munkáját.

Tervek: Az a/apos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében

a jelenlegi munkastílust megtartva, a jelenleg hatályos etikai eljárási

szabályzatot felül kell vizsgálni. Mindenképpen erre nagy szükségvan

hiszen jelen szabályzat, 1999.0S.16.-tól van hatályban. A közel 24 éve



érvényben lévő szabályzat kissé elavult, nem teljesmértékben felel
meg a jelenlegi jogkörnyezetnek ill. nem harmonizál az Alapszabály-

zattal és a Szervezeti és Műkődési Szabályzattal. Ezen hiányosságokat

mielőbb végre kell hajtani.

Ezen gondolatok rnentén, szeretném felelősség teljesen végezni a

munkámat, megválasztásom esetén.

Sporttársi tisztelettel:
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