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BEMUTATJUK DABASI TAMÁS URAT AZ ORSZÁGOS
TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK
ELNÖKÉT
Ha Dabasi úr a szakmai és szellemi értékével nem tudja társadalmi
szervezet fényforrását, biztosítani akkor legalább utat világítsa meg.

Tisztelettel köszöntsük Dabasi Tamás Urat a
Magyar Családok Országos Szövetségének
www.csaladiszovetseg.hu; közéleti honlapján.
Miképpen ismerjük Dabasi Tamást? Fiatalos, aki
magas szinten rendelkezik a szakmai, szellemi és
szervező készséggel. Celldömölkön Született
1967. évben négy gyermek édesapja. Lakóhelye
Sárvár. Az önkéntes alapon vállalt feladatköréhez
tartozik több szakmai terület, mint a
Kereskedelemfejlesztés, nonprofit szféra, pályázatok, pénzügy, közbeszerzési terület- és
vállalkozásfejlesztés, hivatásos és szakszerű szakmai és fejlesztési tanácsadás.
Részt vett a Közlekedési és Gazdasági Minisztérium támogatásával szervezett pályázati
multiplikátor képzési programban, GKM által regisztrált pályázati tanácsadó lett, majd
közbeszerzési referens, amely oklevéllel bizonyított. Bár munkája során egyaránt
dolgozik közigazgatási, nonprofit és vállalkozói szervezeteknek, legszívesebben
nonprofit szakértőnek tekinti önmagát. Képzettsége útján feltalálja saját magát a nonprofit
szervezetek Menedzsmentjében, civil Szervezetek alapismereteiben, Nonprofit jogi és
gazdálkodási ismeretekben.
A közbiztonsági ismeretekhez szükséges Polgárőr-vezetők képzés szakmai tanfolyamot
is sikeresen elvégezte. A banki és pénzügyi befektetési képesítéssel, Magán- és
Vállalkozói Hitel ügyintézés területén szerzett banki tapasztalattal, PR Marketing és
média ismeretekkel jól tud sáfárkodni. Széleskörű szakmai érdekköréhez tartozik a
környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási szakterületen, amelyben komoly
tapasztalatokkal rendelkezik.
Megnyugtatónak értékelhető az a tény, hogy kiemelkedően fontosnak tartja a
profitorientált és a közigazgatás szervezeteinek társadalmi szerepvállalását. Számtalan
társadalmi szervezetnek (pl. Állampolgári Jogvédő Liga, Sárvári Polgárőrség és külön a
Vas Megyei Polgárőr Szövetség szakmai, pénzügyi, fejlesztési és projekt, tanácsadója e
kötelékben bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági referens is.
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A Szebb Holnapért Egyesület ifjúsági szerveződés tiszteletbeli tagja és ifjúsági referens,
Magyar Gordon Iskola, Narconon Magyarország Alapítvány, Hátrányos Helyzetű
Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület stb.) pénzügyi, gazdasági, fejlesztési,
pályázati tanácsadója.
Dabasi úr életútja e sok feladattal együtt is kiegyensúlyozott. A sorközössége fontos
mozzanatában mindig jelen van ott, ahol számítanak a szakmai tapasztalatára, munkájára.
Mint ahogyan a Nyugat-pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és
Projektmenedzsereinek Egyesület, mint alapító és e szervezet elnökévé választották meg.
Miért pont Őt választották meg elnöknek? Mert szakmai felkészültsége, tapasztalata,
hozzáértése és az ismeretségi köre úgy, mint alapítót is úgy ismerik, akire lehet
támaszkodni. Hivatásból és korábbi munkájából adódóan kiemelkedő vezetői, oktatási,
tanácsadási, szakértői tapasztalatokkal rendelkezik, ide tartozik a civil szakértői
tevékenységi kör is, egyben a Szombathelyi Civilkerekasztal alelnöki tisztséget is betölti.
A Magyar Családok Országos Szövetsége kezdeményezésében megalakult az Országos
Társadalmi Szervezetek Szövetsége ezen országos jelentésű szervezetnek Elnökévé
választották. A Családi Szövetség kebelén belül ugyancsak megalakult a Média
Közigazgatási Társadalmi Szervezet, amelynek elnökhelyettese.
Jelenleg a szűkebb hazáját érintő Nyugat-dunántúli Regionális Civilkerekasztal
megalakításán és a Területfejlesztési civil együttműködés és érdekvédelmi hálózatépítés
kialakításán dolgozik. Fontosak, tartja a Szakmai Civil Szervezetek Stratégiai terveinek
megvalósítását az országos érdekvédelmi hálózat kiépítését. Nagy horderejű feladatként
jelölte meg a fokozott család védelmét és korrupció felszámolását.
A Családi Szövetség vezetőségének fel keltette érdeklődését Dabasi Tamás úrnak, a
fentebb felsorakoztatott tisztsége, hogy hogyan tud eligazodni és eleget tenni széleskörű
megbízatások tekintetében. Nem egyszerű kérdésről lehet beszélni, sőt sokkal többről van
szó egy szerencsés 41. éves ember, aki már fiatalabb korában elkötelezte magát. Életre
szólóan a közfeladatok intézésében óriási szellemi, és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Röviden a következőkben tudhatjuk a szóban, forgó vezetőben rejlő erejét.
Ő az, aki éveken keresztül önzetlenül kötelezettséget vállal a társadalmi szervezetek iránt.
A társadalmi szervezetek közéleti képviselője. A mindennapos tevékenységi körében és
harcokban korlátokat nem ismerő nagyon gazdag szellemiséggel rendelkezik. A testében,
azonban érzékeny és hatalmas erő és nyitott lélek lakozik. Már gyermekkora időszakában
is fogékony gyermek lehetett a szellemi élet tekintetében, így környezetében nem
meglepő, hogy érett fejjel az egyik legfiatalabb társadalmi szervezet, Elnöke az Országos
Társadalmi Szervezetek Szövetségét irányítja. A Családi Szövetség együttműködéshez
kívánunk jó egészséget.
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Urbán Szabó József s.k.
A Magyar Családok Országos Szövetségének
Elnöke
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