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Főtitkári beszámoló
a 2005. június 13. és a 2005. szeptember 4. közötti időszakról
„Belső kapcsolatok”
Elnöki együttműködés
Elnökúrral folytatott konzultációk sora a nyári időszakban sem szünetelt. Egyeztetéseket folytattunk az
Magyar Természetbarát Szövetség lehetőségeiről az Magyar Turisztikai Hivatal és az Magyar Turizmus Rt.
vonatkozásában, ennek eredményeként Dr. Somogyi Zoltán a Magyar Turisztikai Hivatal elnökével személyes
találkozót szerveztünk.

Elnökségi tagok
A nyár több lehetőséget teremtett az elnökség tagjaival való további ismerkedésre. Személyes, független
találkozások, rendezvényeken való közös részvétel, de már közös munka is létrejött az elmúlt időszakban több
elnökségi tag és köztem. Sajnos, rajtam kívülálló okból, még nem állt módomban mindenkivel mélyebben megismerkedni, ami a közeljövő egyik kiemelt feladata. „Bizonyossá vált számomra, hogy több figyelemre méltó
kezdeményezés fogalmazódik meg az elnökségi tagok körében az egész Szövetség, de egy egy részterület vonatkozásában is. Célom, hogy ezek kellő hangsúllyal, hatékony munkacsoportokban tovább fejlődjenek, s ered-

ményeikről a közeljövőben beszámolhassunk.”

Korábbi főtitkárok
Nem szakadt meg az egyztetések sora korábbi főtikárokkal sem, de nem tagadhatóan jóval alacsonyabb
intenzitással folyt az adott időszakban, mint korábban.

Számvizsgáló Bizottság
A Magyar Természetbarát Szövetség Számvizsgáló Bizottságával élő a kapcsolatunk, több kérdésben
konzultatív találkozásaink voltak.

„Vidéki” látogatások
A nyár közepe kevesesebb lehetőséget adott az ismerkedésre, de a kérdéskör így sem marad érintetlen.


Részt vettünk a Dunántúli Megyék Természetbarát vezetőinek Tanácskozásán, ahol több érdekegyeztető beszélgetésre volt lehetőség, valamint a Magyar Természetbarát Szövetség információs rendszeréről,
és a Szolgáltató Szövetségről szervezett tanácskozáson szóba kerültek a témakör különböző vonatkozásai.



Részt vettünk a Fejér-megyei Természetbarát Szövetség elnökségi ülésén, Székesfehérváron.



Részt vettünk a Tolna-megyei Természetbarát Szövetség kibővített elnökségi ülésen Bátaapáti
községben.
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A Szigetközben egyeztetésen vettünk részt az MTSZ szakértő szerepvállalását kívánó turistaút hálózat
fejlesztés témakörben. A területileg illetékes Természetbarát szerveződés bevonásával folyik tovább a
munka. (folyamatban)



Többoldalú megbeszélést folytattunk a Csongrád-megyei Természetbarát Szövetség Toboz
kulcsosházában a Téry Ödön - emlékév kapcsán..



Részt vettünk és koszorút helyeztünk el Georgiádász Gábor a Pest-megyei Természetbarát Szövetség
volt elnökének kopjafa avatásán.



Személyes találkozót szerveztünk a bérlővel az Ágasvári turistaház ügyében a helyszínen

Szakágak/bizottságok
A szakágakkal kapcsolatos terveimet eddig részben sikerült megvalósítani. Lehetőségem volt a Vízitúra
Bizottság TID eseményével, annak budapesti állomásán megismerkedni.
Székely Zsolt úrral, az Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége főtitkárával több egyeztetés folytattunk
az együttműködés fejlesztésére.
Hasznos, több együttműködési lehetőséget is felvonultató egyeztetésünk volt a Természetjáró Fiatalok
Szövetségének alelnökével, Lehoczky Zoltánnal.

Megrendeztük, elvégeztük:


Az NCA és más pályázat kiíró szervezetek a tárgyidőszakra írták elő az előző évi pályázatok elszámolását. Ezeket hiánytalanul elkészítettük, benyújtottuk.



NCA pótlólagos kiírásában megjelent lehetőségre is pályázatot nyújtottunk be, így már 4 pályázatunk van
elbírálás alatt.



Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ellenőrzést kezdeményezett szövetségünknél – min-

denben megfeleltünk az elvárásoknak.

Tanácsadói, közreműködői tevékenységünk:


Tagszervezeteink, tagegyesületeink rendszeresen fordulnak hozzánk pályázat írás és pályázat elszámolása
témakörben szakmai tanácsért, mely elvárásoknak a visszajelzések szerint, hiánytalanul megfeleltünk.



Folyamatosnak mondható a számviteli kérdésekben való tanácsadási tevékenységünk is (adózási kérdések, könyvelés, adóbevallás, mérleg ellenőrzés)



Szakértő közreműködésre kértek fel minket a Budapesti Természetbarát Sportszövetség elnökségi ülésére,
melyen személyes részvétele feleltünk meg az elvárásnak

Csikóváralja
A régen a Szövetstég tulajdonát képező turistaház ügye új erővel tűnt fel a nyár közepén. Az ingatlan
bejegyzésével kapcsolatos probléma, melyben Szövetségünk másodrendű alperes, még jó ideig időről időre leköti majd a Szövetség központi erőforrásainak egy részét. Az érintettek feltételezhetően közös szándéka esetén
lehetőség van a kedvező megoldásra.
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Ágasvár
Az Ágasvári Turistaházzal kapcsolatban jogi és ingatlan szakértőkkel egyeztettünk. Személyes látogatás
keretében helyismerettel bíró szakértővel ingatlanbecslés készíttettünk. A Számvizsgáló Bizottság elnökével,
Bitó Sándor úrral, személyes helyszíni látogatása után konzultáltunk. Az ajánlat kialakítása folyamatban van. Az
ajánlattételre a közeljövőben sor kerül, messzemenőkig a természetjáró társadalom, valamint az MTSZ érdekeit
szem előtt tartva.

Kommunikáció/kiadványok
Internet:
A témakörben az NCA pályázatok kihirdetésének késedelme, valamint a várható szerződéskötések
bizonytalan ideje késlelteti az új internetes oldal építésének megkezdését. A témában érintettekkel, a
finanszírozási bizonytalanságok ellenére, több alkalommal egyztetéseket szerveztünk. A lehetőségekhez mérten
folyamatos a két meglévő internetes felület frissítése.

Szórólap:
A legutóbbi alkalommal bemutatott szórólappal kapcsolatos észrevételeket beleterveztük a kiadványba,
bővítettük tartalmát.

Prospektus:
A szórólaphoz hasonlóan, pályázati források biztosították az EWV 2006-os budapesti közgyűlésének első írásos információs anyagának elkészítését is. Az új eszköz, arculatában, nyelvezetében messzemenőkig képes
szolgálni a kitűzött célt, a minél több résztvevő elérését. Mellékelten látható késztermékek hatékony eszközei
lesznek a konferencia szervezési munkáinak

Természetbarát Híradó
Kalmár László eddigi szerkesztő, 2005 augusztus elején befejezte a közreműködését a lapban. Szakmai
tudását a szövetség kommunikációjának más területein kívánjuk kamatoztatni.

Sajtókapcsolat
Magyar Távirati Iroda Az EWV Kirándul a Család és az MTSZ Természetjárók napja programok kapcsán sajtóközleményeket tettünk közzé.

Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség a kapcsolatfelvételt követően a közeljövő feladata az együttműködés
beindítása. Információ csere, közös megjelenések szerepel a tervek között, valamint a „Petőfi rádió Zöld – sportreggel” műsorában való megjelenések sora.

TV megjelenés
Tudás, mint érték MTV1 műsorában, néhány percben lehetőséget kaptunk a bemutatkozásra, a
sportág történeti áttekintésére, a fejlődés lehetőségeinek bemutatására. A közszolgálati televízióból több szer-
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kesztő keresett meg minket, hogy különböző, természetjárással kapcsolatos témakörökben működjünk közre. A
közeljövőben több alakalommal kapunk megjelenési lehetőséget a közszolgálati televízióban.

Terézvárosi TV A környékbeli kerületekben, az MTSZ központja körül, legnézettebb helyi kábel
TV-jében, az esti fő-műsoridőben, egyórás műsorban mutattuk be szövetségünket. A csatorna egyik forgatóstábja helyszíni forgatásokkal és interjúkkal további anyaggyűjtést végzett.

A soproni Corvinus rádiónak telefonos interjúban a szövetség életéről tartottunk hosszabb beszámolót.

Szaklapok
Hegymászó és Turista Magazin szerkesztőivel folytatott egyeztetések sora még nem zárult le.
Folyamatosan érkeznek a mutatványszámok, egy archívum kialakításra is megegyezés született a laptulajdonossal. Nagy fogadóskészséget mutatnak szövetségünk hírei iránt.

Outdoor Sport
Tovább folyik a korábban megkezdett munka, a nyáron, minden lapszámban terjedelmes írásokkal jelentünk meg.

Magyar Turista
Sikerült a kapcsolatfelvétel, az együttműködés további lehetőségeiről a közeljövőben személyes egyeztetés kezdődik a tulajdonossal, valamint a szerkesztőkkel.

Egyéb
Több napi és heti laptól kaptunk közvetlen megkereséseket, melyek egy-egy témában, de átfogóan is lehetőséget adtak a szövetség véleményének megjelenítésére. Az érintett témakörök: környezetvédelem, környezetkárosítások, családok a természetben, nyaraló programok az erdőben.

„Külső kapcsolatok”
NCA
Részt vettünk az NCA megalakításának második évfordulója alkalmából szervezett összejövetelen.
Több kollégium vezetőjének, tagjának bemutatkoztunk. Mellékelten olvashatják az NCA-val kapcsolatos sajtóközleményt.

KVM Természetvédelmi hivatal
Bemutatkozó beszélgetést kezdeményeztünk a hivatalvezetőnél és különböző osztályok és főosztályok
vezetőinél. A sikeres találkozó eredményeként az együttműködésnek több lehetősége körvonalazódik.

Magyar Turizmus Rt.
Együttműködésünk az MTRT-vel már konkrét feladatokban is megmutatkozik. Az Rt. Internetes oldalán a természetjárással kapcsolatos tartalmi elemek frissítésében működünk közre. Lehetőséget kaptunk az EWV
2006 évi konferenciájával kapcsolatban az elképzeléseink bemutatására, mely projekthez az együttműködés

4.

MTSZ Elnökségi ülés, 2005. 09.17.

2. Napirend

további lehetőségei is kapcsolódnak majd. „A korábban is említett jelvényszerző túramozgalmakkal kapcsolatos
lehetőség még nem került kihasználásra a tagszervezeteink hiányos, illetve elmaradt adatszolgáltatása miatt.

NSZSz
Részt vettünk több, az NSZSZ központja által szervezett érdekegyeztető fórumon, ahol a Szövetség jövőbeni lehetőségeit, valamint a tagszervezetek között együttműködés aktuális kérdéseit tárgyaltuk meg;

OIB
Az Országos Idegenforgalmi Bizottság a tárgyidőszakban egy kivétellel nem tartott üléseket. Együttműködésünk eredményeként a Turisztikai tv. koncepciójának véleményezésében a rövid határidő ellenére részt
vettünk. Több adatszolgáltatási és információ adási kötelezettségünknek is eleget tettünk az időszakban az OIB
és társszervei felé. A nyári szünet előtti utolsó ülésen több tagszervezet vezetője lehetőséget biztosított egy külön
helyszínű találkozásra. Ezek a találkozások megkezdődtek.

Pilisi Parkerdő Rt.
A Pilis Parkerdő Rt. keresett meg minket, hogy lehetősége van a területén lévő gyalogos túraútvonalak
egy részén a jelzésfelújítás megfinanszírozására. A Budapesti Természetbarát Sportszövetség technikai bizottságának közreműködésével folytattuk le az egyeztetést. Pilis Parkerdő Rt. részéről a megbeszélésen külön hangsúlyt kapott a további együttműködés elmélyítésének igénye.

Egyéb:


TID a Nemzetközi Dunnatúra budapesti állomásán köszöntöttük a résztvevőket, valamint tárgyalási
lehetőséget kaptunk Schmidt Gábor úrtól a Magyar Kaja - Kenu Szövetség főtitkárától.



MTE – A Téry Ödön – emlékév kapcsán felvettük a kapcsolatot a Magyar Turista Egyesület képviselőivel.



MKE – Ugyancsak a Téry Ödön – emlékév kapcsán a Magyarországi Kárpátegyesülettel is tárgyalásokat kezdeményeztünk.



Érdekegyeztető tárgyalást folytattunk a Magyar Geocaching Egyesület képviselőjével. A tárgyalások az
ősz folyamán folytatódnak.



Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével egy bemutatkozó találkozót kezdeményeztünk a falusi
vendéglátás és az MTSZ viszonyáról.



David Ellisonnal USA szociológus és társadalom kutató, egy összetett vizsgálat keretében látogatta meg
Szövetségünket – hazai civiltársadalom állapotát vizsgálva.
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Nemzetközi kapcsolatok
Szlovák Turista Klub
A Szlovák Turista Klub meghívására, részt vettünk a Klub éves találkozóján Podlesokon, a Szlovák Paradicsomban. A KST vezetőivel áttekintettük az eddigi együttműködés állomásit és előkészítettük a novemberi
rendes éves találkozót. A mellékelt feljegyzés a megbeszélésen elhangzottakat tartalmazza.
A korábbi viharkárokat idén tűzvész súlyosbította Szlovákiában. Felajánlott segítségünket a helyzet
komplexitása, valamint a helyben is elérhető kellőszámú szakemberre hivatkozva nem használták ki. Sajnos
korlátozott lehetőségeink miatt a megfogalmazott anyagi segítség igényét nem állt módunkban kielégíteni.

EWV
Csányi Sándor sporttársunk képviselete szövetségünket az EVW párizsi túravezető-képzés és biztonság
témában szervezett konferenciáján.

EKE
Az Erdélyi Kárpát Egyesület találkozóján, Kapnyikbányán lehetőség kínálkozott az EKE teljes vezetésével való találkozásra. A beszélgetés alatt több sikeres két ország közötti, a tagszervezetek által kiművelt, kapcsolatról számoltak be.

Osztrák Természetbarát Szövetség
Erwin Drexler, az Osztrák Természetbarátok kerékpáros szakági vezetője 2006-os programtervezete
alapján kereste meg szövetségünket, együttműködést remélve. A sikeres megbeszélés a két szövetség más irányú
együttműködési lehetőségeit is érintette.

Támogatások:


Közreműködtünk több természetbarát szervezet szálláshely igényének kielégítésében a Természetjárók
napja rendezvény kapcsán.



A különböző vizitúra eseményekhez kapcsolódó határvízi engedélyekhez támogatások, igazolások,
kérvények kiadása is feladatunk volt az időszakban. Ugyan ezen témában felkérésekben is közreműködtünk.



Ajánlás Szabó András sporttársnak ausztráliai kiküldetéséhez.
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