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2006. évi tagdíj javaslatok az elnökségi tagoktól
Név

Megjegyzés

Baronek Jenő
(szóban)
Dr. Györke Jenő
(szóban)
Simon Péter (szóban)
Bükiné Törő Ágnes
(írásban)
Mag Éva (írásban)
Máyerné
Kőszegfalvi Katalin (írásban)
Tötösné Gados
Zsuzsanna
Benedek Jenő
(írásban)
Ifj. Farkas György
(írásban)
Haraszti Béla
Hluchány József
(írásban)
Kovács Kálmán
Kovács Lajos
Kovács Tamás
Quitt András
Dr. Juhász Ágnes
Dr. Dénes György
Dr. Nagy Sándor
Kovács Tamás
Attila (szóban)
Pálmai Vencel
Kalmár László
Törőcsik Gábor
Lehoczki Zoltán

Ifjúsági

Aktív

Nyugdíjas

400 Ft.

1000 Ft.

600 Ft.

2006. 400 Ft
2007. 600 Ft
2008. 800 Ft
20-30% +

2006. 1.200 Ft
2007. 1.800 Ft
2008. 2.400 Ft
750-800 Ft.

2006. 600 Ft
2007. 900 Ft
2008. 1.200 Ft
20-30%+

300 Ft

800 Ft

500 Ft

Nem akar emelést

500 Ft

300 Ft

Nagyobb mértékű
emelés (hangsúlyos
kedvezmények)
800 Ft

400 Ft

1.200 Ft

600 Ft

500 Ft

Nem javasolja a
változatást
2006-ban nem változtatna, de kiegészítő prémium tagságot hozna létre emelt díjjal (10X)
és kézzel fogható kedvezmények, illetve prémium kategória egyéni nyilvántartással.
Nem javasolja a
változtatást
A területen maradó
200 Ft
600 Ft
300 Ft
rész legyen kevesebb.
Átlagosan 100-200
200-300 Ft
700-800 Ft.
300-400 Ft.
Ft + /kategória
250 Ft
800 Ft
400 Ft
Nem javasolja a
változtatást
500 Ft
1.500 Ft
1.000 Ft
300 Ft

1.000 Ft.

500 Ft.

300 Ft (18 éves
korig)

1.200 Ft

600 Ft (munkanélküli stb.)

Nem javasolja a
változtatást
Nem ért egyet a
módosítással

Nincs javaslata
Tartózkodó álláspont
Különvélemény Kismértékű emeléssel egyetért

1999. évi döntés szerint több lépcső EH-34 (1999.11.27.)
Év
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Ifjúsági
100
100
200
200
200
200

Aktív
300
500
600
600
600
600

Nyugdíjas
200
300
300
300
300
300
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Tagdíj 2006
Tapasztalatok
Ugyan minek? Mit kapok érte? Ezeknek? Persze, fontos, csak kíméletesen! Á ez a mostani vicces, valami tisztességes emelés, és azt megtölteni tartalommal.
Ilyen és ezekhez hasonló véleményeket vált ki az MTSZ tagjainak körében, ha a tagdíjjal, annak esetleges emelésével kapcsolatban kérdezem őket.
Sokakban még élnek azok az idők, amikor bizonyos közösségekhez való tartozás néhány forintból (2-5-10 Ft.)
letudható volt.
Manapság a hovatartozás nem csak annak kimondásával, hanem a közösség valamilyen anyagi jellegű támogatásában is megnyilvánul, ezzel bizonyítva a tag részéről, hogy kapcsolódási szándéka komoly, számára fontos a
közösség, annak fennmaradása.
Nem ritkák azok a különböző érdekképviselő, érdekérvényesítő közösségek, ahol a belépés érdem, s ennek bizonyítéka az első alkalommal leszurkolt jelentősebb egyösszegű támogatás, valamint a rendszeres tisztes
tagdíjfizetés.
Nálunk, valahogy, mint annyi minden másban sem, ennek sem jött léptre az igazi kultúrája az elmúlt másfél
évtizedben, pedig manapság már itthon sem azzal kezdődik a közösséghez tartozás, hogy mit kapok, hanem
azzal, hogy mit áldozok a közért.
Az MTSZ tagdíjkérdését tovább nehezíti, hogy az MTSZ tagdíj nem csak egyedüli terhe a tagságnak a
természetjárás vonatkozásában. Szinte minden egyesület maga is szed kisebb nagyobb tagdíjat, melyhez, egyfajta hozadékként kapcsolja az ősszövetségi tételt. Eddigi tapasztalatom szerint ezek az alaptagdíjak rendre -- akár
jelentősen is -- nagyobb tételek, mint az MTSZ tagdíj. Így aztán nem csoda, hogy eme utóbbinak a kérdésével,
annak emelésével nem szívesen foglakozik senki, mert ezzel az összköltségek is növekednek. Történik mindez
úgy, hogy a tagdíj egyik jelentős hozadéka, hogy közel a fele a területen marad, ezzel támogatva azt.

Okok
Manapság, amikor az NCA-s támogatások is egyre bizonytalanabbak, de más pályázatok is bőven adnak
fejtörést, jelentősen felértékelődik a tag, s általa a tagdíj szerepe. Szövetségünk lényege a tagok közös akarata,
ami egykor létrehozta és azóta is működteti.
Meg kell győzni tagjainkat, hogy a tagdíj nem egyfajta dézsma, adó, hanem fontos velejárója a közösség
létének. A különböző, sokszor jogos kritikákat pedig azzal tudjuk kioltani, hogy a különböző szintű vezetők
munkájának eredményeként és a tagok közbenjárásával, látványos prosperitást mutathatunk fel a kétkedők felé.
Ezt az állapotot nem érhetjük el másképpen, csak úgy, hogy a már most is több helyen látható kezdeményezések
nagyobb, több hangsúlyt kapnak, s új programokkal, lehetőségekkel biztosítjuk tagjainkat afelől, hogy részvételük, áldozatuk fontos és nem hiábavaló.
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A javaslatokból kalkulált tagdíj 2006 évre
ajánlások
I. (nem változik)
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ifjúsági
200 (1 BKV jegy)
300 (3 gombóc fagyi)
300 (3 gombóc fagyi)

Aktív
600 (fél grillcsirke)
800 (1 mozijegy)
1000 (1 jó túrazokni)

400 (1 HTM)
1200 (1 gyenge tájoló)
500 (2 forralt bor Nor- 1500 (2 mozijegy)
mafánál)
600 (1 pár bakancsfűző)
2000 (belvárosi ebéd)

Nyugdíjas
300 (3 gombóc fagyi)
400 (1 HTM)
500 (2 forralt bor Normafánál)
600 (1 pár bakancsfűző)
700 (1 kis pizza)
1000 (1 jó túrazokni)

A fenti összegek közül a II. III. és IV. V.-ös variánsok, olyan tisztes, de mértékletes tagdíjemelést jelentenek, mely a mai szolgáltatási árrendszerben, a fent leírtak értelmében, még mindig rendkívül alacsonyak, de
a pszichikai hatásokkal is számolva teljesíthetőek.

Megoldás
Természetesen nagy feladat hárul a változtatás kapcsán a kommunikációra, mely elfogadhatóvá teszi a
növekvő terheket. Ezt a feladatot az egyesületi, a területi és az országos vezetőknek is fel kell tudniuk vállalni,
amennyiben egy szövetségről, egy összetartó szervezetről van szó.
A kommunikációnak fontos eleme a különböző médiumokban történő bejelentés, az ehhez kapcsolódó propagálás. Jelentősen segíti az értelmezést az új, kialakítandó internetes oldal, melynek fejlesztési és fenntartási költségei jóval túlmutatnak a szövetség eddigi keretein, remélhetőleg az elérhető szolgáltatások minősége és mennyisége is túlszárnyalja majd az eddigi tapasztalatokat.
További elképzelés, hogy a most elfogadásra kerülő szinttől minden évben az aktuális inflációs értékekhez igazodva, annak 1,5 - 2 szeresével változnak az adott kategória összegei. Jelenleg az infláció éves átlaga 35%, ez maximum 10 % pontnyi éves emelést jelent majd.

…és nincs vége
További változást jelenthet, ha egy teljesen új eszközrendszert alakítunk ki annak érdekében, hogy egy
minőségi szolgáltatáscsomaggal lehessen elérni meglévő és jövőbeni tagjainkat. Mint pályázati anyagomban is
megfogalmaztam, a szövetség tagsági, szolgáltatási fejlesztése elkerülhetetlen új nyilvántartás, és szolgáltatások
bevezetése nélkül. A hazai gazdasági viszonyok, a szolgáltató szektoron belüli verseny szükségessé teszi egy
ilyen eszköz kidolgozását, bevezetését. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, meg kell vizsgálni, hogy van e létjogosultsága ennek az elképzelésnek, milyen terheket jelent a bevezetése, fenntartása, milyen fogadókészség várható a tagság, és/vagy a potenciális partnerek körében.
A koncepció lényege, hogy a következő időszakban, az új eszközrendszer kidolgozása, elfogadása, bevezetése esetén a mostani nyilvántartási és szolgáltatási rendszerrel párhuzamosan működne az új. Az új eszköz
szolgáltatás-alapúan árazva, míg a mostani a fent vázolt módon kidolgozott árazással kerülne a tagok és a jövőbeni tagok elé.
Az elképzelés szerint az új rendszer többletszolgáltatásaihoz kapcsolódó többletterhek értékarányosak
lennének. A eszköz sikere esetén támogatná az alaptagsági forma kedvezmény-rendszerét is.
Ennek az új eszköznek a tervezése egy munkacsoportot igényel, ami gazdasági, szolgáltatási, marketing
szakemberek közreműködését igényli. Az MTSZ szervezetén belül, de akár az elnökség soraiban is megtalálhatóak a fenti feladatok megoldására alkalmas személyek.
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Javaslom a tisztel Elnökségnek;
I.

Döntsön a fenti beterjesztésben foglalt tagdíj összegeinek vonatkozásban (javaslat: III. – IV.)

II.

Ezen túl inflációkövető módon növekedjen az alapdíj összege, az előző 12 hónapból kalkulált
átlaginflációból számolva, melyet évente az elnökség fogadjon el.

III.

Járuljon hozzá, hogy létrejöjjön egy új, a régi mellett működő szolgáltatás alapú tagsági
rendszer létjogosultságát vizsgáló és kidolgozó munkacsoport. A munkacsoportba javasolt
tagok: 3 fő az elnökségből + közreműködő Főtitkár. A munkacsoport a 2006. évi első elnökségi ülésig végezze el munkáját!
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