
Tanulságos, felemelő, szívderítő, élményekben gazdag és sok- 

szor elgondolkodtató a szakosztályvezető élete. Ezt a munkát 

szeretni kell, mert másképp nem megy…. 

 

Munkaprogram a Baromfi – és Víziszárnyastenyésztő Szakosztály 

elkövetkezendő éveire 
 

Megtiszteltetésnek érzem, hogy a tagszervezetektől visszaérkezett jelölő űrlapok 

alapján újból a Baromfi- és Víziszárnyastenyésztő Szakosztály elnöki tisztségére jelöltek. Ezt 

a bizalmat köszönöm, s erömhöz mérten maximálisan megpróbálom meghálálni. 

Akik személyesen nem ismernének, vagy netán kevesebbet tudnak rólam, azoknak 

egy-két szóval bemutatnám magam. Az MGKSZ Díszbaromfi – és Víziszárnyas Szakosztály 

szakosztályán belül is és a helyi egyesületünkben (V-70 Makó) is az évek során végig jártam 

a ranglétra minden fokát. Az egyesületemben tagként kezdtem, majd egyesületi titkárként 

tevékenykedtem, s jelen pillanatban alelnökként segítem tagságunk életét. Az MGKSZ (akkor 

még) Díszszárnyas és Prémesállat Szakosztályában ugyancsak tagként kezdtem, majd 

titkárként folytattam munkámat. 2017-ben megbízott szakosztály elnökként, 2018-tól pedig 

szakosztály vezetőként dolgozom a tagságért, a Szövetségért. E sorokat azért tartom 

lényegesnek, mert az évek során minden oldaláról láthattam, tapasztalhattam, érzékeltem az 

egyesületi és egyben a szövetségi élet negatívumait, pozitívumait, esetleges problémáit, 

sikereit. Ezen tapasztalatok nagyon hasznosnak bizonyultak számomra, s tudom honnan 

indultam. Meggyőződésem, hogy az egyik legfontosabb láncszem Szövetségünk életében a 

tagság. 

Szakmai programomban elsődleges szempontnak tartom a szakosztályom tagságának 

érdekeit, kívánságait, annak minél sikeresebb működését. Munka volt bőven, van és lesz is. 

Előző, 2017-ben megfogalmazott munkaprogramomban rövid-közép és hosszútávú 

célokat fogalmaztam meg. A rövidtávú programomban felsorolt célokat úgy gondolom 

maradéktalanul sikerült megoldanom/nunk. Az akkori középtávú céljaim egyike volt az 

európai baromfi fajtaleíró könyv magyar nyelvű lefordítása. Nos, jó hírrel kell szolgálnom. A 

fordítás elkészült, a fajtaleíró könyv képanyaga megvan. A munkálatok az utolsó fázisba 

kerültek. Jelen pillanatban a lektorálási munkák folynak prof. Dr. Mihók Sándor vezetésével. 

Ezt követően már csak a nyomdai munkák várnak reményeim szerint a több mint 30 éve várt 

szakirodalomra. Nagyon szeretném, ha 2023 nyár végén már minden érdeklődő a saját 

kezében forgathatja ezt, kiadványt. 



 

Megválasztásom esetén rövidtávú céljaim közt szerepel a Szövetség szervezésében 

indítandó Baromfi és Víziszárnyas bírálói képzés megszervezése. Megválasztásom esetén az 

MGKSZ elnökségével és Szövetségünk Bíráló Testületével szeretnék egyeztetni ez ügyben. 

Megválasztásom esetén 2023 júniusában, júliusában a mindenkori vezetéssel 

egyeztetve egy szakosztályi ülést szeretnék tartani. Fontosnak tartom, hogy ne egyéni 

döntések sorozatával találkozzanak a szakosztály tagjait, hanem együtt megvitatva tudjunk 

döntéseket hozni. 

2023 nyarán a baromfi és víziszárnyas fajtaklubok helyzetét szeretném felmérni, 

problémák, gondok, bajok esetben azokat rendezni, orvosolni. 

2023 októberének első hétvégéjén szeretném megtartani a már hagyományos hazai 

baromfi és víziszárnyas bírálói továbbképzést. 

2023 november 17-18-19-én Baromfi és Víziszárnyas területi kiállítást szeretnénk 

rendezni Szarvason 

EE standardban elfogadott baromfi színváltozatokat bemutató szakanyag, szakmai 

szótár közzététele, a Baromfi bírálata című könyv megjelentetése. 

Középtávú terveim  

Úgy gondolom, hogy a szakmaiság egyik legjobb helye a fajtaklubok keretein belül 

működhet. Egy azon fajtákat tömörítő tenyésztők közössége nagyban hozzájárulhat nem csak 

a saját, de az egész baromfis társadalom sikereihez. Ha erőinket, tapasztalatainkat egyesítve 

egyre több fajtaklub, alakulna jobban, szervezettebben lehetne tovább dolgoznia jövőben. 

Örömömre szolgál, hogy a jelen ciklusba két új fajtaklub is alakult a Baromfi– és 

Víziszárnyastenyésztő Szakosztályon belül: Magyar Baromfifajtákat tenyésztők Fajtaklubja, 

Törpe Cochin fajtaklub. 

Az eddig jól bevált hazai baromfi és víziszárnyas bírálói továbbképzést az 

elkövetkezendő években is folytatni szeretném. Olyan előadásokat szeretnék szervezni és 

olyan előadókat szeretnék hívni, ami tagságunk érdeklődését, igényeit leginkább kiszolgálják 

Nagyon lényegesnek tartom, hogy a külföldön szerzett ismereteket, EE 

továbbképzések, külföldi szakmai napok, kiállítások tapasztalatait a hazai szövetség tagjai, 

szakosztályunk tagjai is megismerhessék, megtapasztalhassák. Elsődleges feladatomnak 

tekintem, hogy a külföldön kapott, szerzett anyagokat lefordítva minél hamarabb, minél 

szélesebb kőrben a magyar tenyésztő társaimnak, bírálótársaimnak, s az ez iránt 

érdeklődőknek átadhassam, bemutathassam. Ezen írásokkal a figyelmes olvasó folyamatosan 



találkozhatott Szövetségünk magazinjának oldalain, s reményeim szerint a jövőben ez 

folytatódni is fog. 

Hosszú távú céljaim között szerepel, hogy az EE által felosztott tagországok 

régiójában Szövetségünk meghatározó szerepet töltsön be. A nemzetközi kapcsolatok minél 

szélesebb körben történő kiterjesztése, a meglévő ismeretségek ápolása és újak keresése 

nagyon hasznos lehet szövetségünk és szakosztályunk számára. Ezt igyekeztem, s ha 

lehetőség adódik, igyekszem minden külföldi útamon kivitelezni. 

Lényeges eredménynek és nagyon fontosnak tartanám az ifjúsági bizottság 

létrehozását. Sajnos ennek kivitelezése több esetben a tervezési fázisban megrekedt. Történtek 

próbálkozások, de ennél több kell. Remélem a 2023-as választások után a legfőbb vezetés is 

kiemelt feladatának fogja ezt tekinteni. 

Szakosztályunkon belül több városban, több helyszínen tartottunk már társaimmal 

óvódásoknak, általános iskolásoknak, és középiskolásoknak állatbemutatót, állatsimogatót. 

 Személy szerint minden alkalmat, nyílt napot, beiskolázási napot megragadok a 

kisállattenyésztés népszerűsítése érdekébe. Büszke vagyok tagtársaimra, hogy ők sem 

sajnálják a fáradságot és hasonlóképp cselekednek bemutatott állataik közreműködésével. 

Nehéz, nagyon nehéz, de nem reménytelen.  

Nézzünk szembe a tényekkel! Elöregedő szervezet vagyunk. Sajnos folyamatosan 

fogy tagságunk létszáma. A természetes elöregedés mellett már említettem kilépési okokat. 

Ezt tetézi még, hogy évről évre igen kevesen lépnek be szervezetünkbe. Ezen okokból 

kifolyólag létfontosságú lenne az utánpótlás, a fiatalabb nemzedék minél nagyobb számban 

történő bevonása. 

Biztos emlékeznek programom elején említettem, hogy: „Meggyőződésem, hogy az 

egyik legfontosabb láncszem szövetségünk életében a tagság.” Ezt most is fenntartom, hisz a 

tagság biztosíthat olyan légkört, olyan egyesületi életet, amiben szívesen hódolhatunk 

legkedvesebb szenvedélyünknek, a kisállattartásnak. 

Munkámat folytathatva, bízom benne, hogy egy odaadó, munkájára igényes, a 

tagságot szem előtt tartó csapattal tudok majd szakosztályomban együtt dolgozni. Biztos 

vagyok benne, hogy összefogás nélkül nem lehet, nem tudunk majd eredményeket felmutatni. 

Meg kell értenie mindenkinek, hogy az egyéni érdekek szem előtt tartásával velem nem lehet, 

és nem kell együtt dolgozni. Az egyéni sérelmeket félre kell tenni. A tenyésztőtársakkal való 

személyes konfliktusokat más fórumon, máshogyan kell megoldani, mint ahogy ezt eddig 

történt. Ez nem mehet a tagság kárára! 



Ha a tisztelt olvasó elolvassa a jelöltek szakmai programjait remélem talál párhuzamot 

és összafonódást az egyes programok közt. Igazából együtt, együttes erővel lehet előre 

haladni és a tagság érdekeit szolgálni. Ezt már Wass Albert is megfogalmazta anno: „Együtt 

erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 

  

Amennyiben bizalmat szavaznak és mellettem döntenek 2023 áprilisában a Baromfi és 

Víziszárnyastenyésztő Szakosztály elnökeként igyekszem erömhöz mérten segítséget 

nyújtani. 
 

Makó, 2023.02.10   Tisztelettel: Vígh Attila 

Baromfi– és Víziszárnyastenyésztő Szakosztály elnöke 

 

Eredmények az elmúlt időszaból, amit nem én, hanem a Baromfi– és 

Víziszárnyastenyésztő Szakosztály ért el 

 

- Szakmai dokumentum A Baromfik csoportosítása, beosztása a kiállításokon 

- EE standardban elfogadott baromfi színváltozatok és gyűrűméreteik 

    tyúkok 

törpe tyúkok 

pulykák gyöngytyúkok 

kacsák/récék 

libák/ludak 

- Kizáró hibák baromfik esetén 

- BT ügy és munkarendjének az - V. pont Szakmai rendelkezések adható minősítések 

baromfi és víziszárnyasok esetében 

- Új fajtaklubok megalakulása a Baromfi– és Víziszárnyastenyésztő Szakosztályon 

belül:  

    Magyar Baromfifajtákat tenyésztők Fajtaklubja, 

Törpe Cochin fajtaklub 

- Két baromfifajta felvétele az MGKSZ fajtalistájába: 

magyar tyúk 

palóc tyúk 

- Nemzetközi EE közgyűléseken és EE baromfi bírálati továbbképzéseken való 

részvétel lsd. szakmai önéletrajzban  


