
Munkaterv az elkövetkezendő évekre az MGKSZ részére 
 

Szarvasi István vagyok, bíráló és egyesületi/ civil szervezeti vezető. Több éven át, több 
ciklusban voltam fajtaklub vezető és jelenleg is vezetőségi tagként segítem a klubot.  
Szakosztályvezetőként elsődlegesen MGKSZ szinten az előre tervezett programok és 
feladatok időben történő kidolgozását, elfogadását és közzétételét tekintem a 
legfontosabbnak. 
Ezek után a szervezetek is tudnak tervezni és munkaterveket készíteni az adott időszakra. 
Ezekhez minden segítséget szeretnék biztosítani számukra, cserébe viszont időben kérném a 
feladatok teljesítését. 
A klubok részére készült szabályzatot felül kell vizsgálni és a jelenlegi problémákat hozzáértő 
személyek bevonásával korrigálni. A klubok tulajdonának védelmében, MGKSZ szinten 
megoldást kell találni a problémákra. 
A szakmai kérdésekben is lényeges lenne az előrelépés, a fejlődés. Ez csak is a fajtaklubok, 
tenyésztői közösségek szintjén lehetséges. Itt speciális, magasabb szintű képzést kaphatnak 
az adott szakterületek tenyésztői és bírálói. A bírálók többségének fajtacsoportonként volna 
célszerű a továbbképzése, az érdeklődési körüknek megfelelően. Vannak olyan bírálótársak, 
akik több fajtacsoportnál is érdekeltek, ezért ezt a képzések időpontjainak tervezésénél 
figyelembe kell venni.  
A bírálókat tudásuknak és képzettségüknek megfelelően kell ismételten besorolni. Az 
idősebb és hátráltatott körülmények között lévő tagtársak számára létrehozott – Tiszteletbeli 
bírálói státuszt- meg kell tartani és pontosan meghatározni a későbbiekben kik kérhetik ide a 
felvételüket és kiknek az ajánlásával.  
Az szakbírálói képesítéseket is meg kell újítani, érvényesíteni. Ezekhez a klubok, vagy ennek 
hiányában tenyésztői közösségek támogatása és ajánlása lenne szükséges. 
Az elért bírálói kategóriákban nem csak előre, hanem visszafelé is lenne mozgás az elvégzett 
munkáknak köszönhetően. 
Támogatnánk az arra alkalmas bírálók nemzetközi képzését. 
 
A klubok számára egy motiváló támogatási rendszert dolgoznánk ki, mely az aktívan működő 
és létszámban gyarapodó klubok számára volna a leg kedvezőbb.  
A Magyarfajtákat tenyésztő közösségek és klubok számára plusz lehetőségeket keresünk.   
Nem mások helyett kívánok dolgozni, hanem mások munkáját szeretném összehangolni, 
megkönnyíteni és segíteni! 
A munkavégzés feltétele a jó szakmai közösség és a támogató szakértői csapat. 
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