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2020-ben, a tagság döntése alapján látom el a szakosztályvezetői feladatokat. A munkába állást 
követően felvettem a kapcsolatot a szakosztályhoz tartozó Fajtaklubok és egy tenyésztőegyesület 
elnökeivel, megismerkedtem velük, illetve a rálátásom nyílt munkásságunkra. Igyekeztem felmérni 
szakmai tevékenységüket. 

Egyeztettük kinek miben tudok segíteni. Kapcsolatunkat az egészségügyi korlátozások és a 
rugalmasság végett online tartottuk havi rendszereséggel. Részt vettem az MGKSZ elnökségi ülésein, 
az itt megszerzett információkat megküldtem részükre. 

A mindennapokban többen telefonon keresnek kisebb, nagyobb gondjaik megoldásában kérnek 
segítséget, amelyben a tőlem telhető módon eleget is teszek. 

Sikerült megalakitani az Alföldi Dudoros Postagalamb Fajtaklubot, illetve sikerült elérni, hogy az 
alföldi buga galamb helyi értéktárba kerüljön. 

Legtöbb klubbal nagyon jó kapcsolatom alakult ki. Persze vannak, akik a saját útjukat járják, saját 
szabályaik szerint. 

Terveim:  
Továbbra is fontosnak tartom a klubok rendezvényein való részvételt, személyes kapcsolat tartást. 

Lehetőségeimhez mérten látogatnám a közgyűléseket, szakmai napokat, bíráló tovább képzéseket, 
fiatal bemutatókat és a klubok kiállításait. 

Jelenlétem alatt bármilyen kérdés felmerül az MGKSZ szabályait illetően azonnal információval 
szolgálok a szabályokkal kapcsolatban. 

A klubok bíráló tovább képzésén kívülálló bírálók részvételét is javasolnám. Azért, hogy az adott 
fajtát minél jobban megismerjék. 

A jelenlegi bírálók életkora és egyéb nehézségeik miatt rendkívül fontosnak tartom új, fiatal 
bírálók képzését. Alapozva a jelenlegi fajtaspecifikus tapasztaltok számukra történő átadására. 

A pontos adminisztrációt fontosnak tartom, emiatt kluboknak külön-külön mappát nyitottam, így 
vissza tudok keresni dokumentumokat, mellyel az MGKSZ iroda munkatársának, illetve a fajtaklubok 
számára is hasznos információkkal tudok szolgálni. Minden anyagot az irodának is továbbítok 
azonnal. 

Elnökségi üléseken próbálok mindig részt venni. Fontosnak tartanám a napirendi pontok 
kidolgozását és kiküldését min. 8 nappal az ülés előtt, hogy tudjak egyeztetni a hozzám tartozó 
vezetőkkel. Én is tudjak informálódni a döntések előtt, így eredményesebben tudom képviselni a 
fajtaklubok észrevételeit, javaslatait. 

Hiányolom a BT és a fajtaklubok közötti kommunikációt. A szakmai egység elősegítése miatt 
javaslom, hogy az MGKSZ BT szakosztályhoz tartozó bírálók olyan tesztlapot töltsenek ki, amelyek 
kérdéseit a klubok szakelőadói állítanak össze. Ezeket a kérdéseket a fajtacsoport főbírálói válogatnák 
össze, és továbbképzéseken közösen vitatnának meg. 

Fontos lenne a klubok szakelőadóinak magasabb színtű vizsgáztatása, fiatal utánpótlás képzése. 
A szakosztály főbírálóinak előadás tartását kérném bíráló tovább képzéseken. 



A Magazinunkban elindítottam egy álandó rovatot a szakosztály részére. Minden klubtól évi két 
db szakmai cikk megírását kérném. Vannak, akik háromszorosan túl teljesítik, de sajnos olyanok is, 
akik két év alatt egyet sem készítetek. A szakosztály főbírálóitól is kérnék szakmai cikkek megírását. 

Monori börze: Anyagi fennmaradásunk forrása. Minden börze megszervezésében részt veszek. A 
kluboknak jelölnék ki állandó helyet, kedvezményesen a fajtájuk bemutatására és népszerűsítésére. 
Esetleg tenyész egyedek árusítására.  

Fajtaklubok kiállításait csak területi vagy nemzeti kiállításokhoz javasolnám a látogatottság miatt. 
Nemzeti kiállításon való részvételt kérném minden klubtól betervezni. 

Kérném a fajtaklubok vezetőit az online médiafelületek kidolgozására, használatára. Weboldalak, 
face közösségi csoportok létrehozása, aktualizálása. 

A már megkezdett munkatervem eredményes megvalósítása és a további sikeres szakmai munka 
folytatása végett kívánom a jelenleg betöltött posztomat ellátni. 
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