MTSZ elnökségi ülés, 2007. január 27.

7. napirendi pont

Tájékoztató a Koncepció előkészítő és az Alapszabály előkészítő bizottságok
tevékenységéről

Előzmények:
1. A 2006 június 10-i elnökségi ülésen fogalmazódott meg a CTF szakértők által elkészített,
az MTSZ működésének és tevékenységeink komplex szervezetátvilágítási anyag alapján,
hogy az MTSZ korlátozott anyagi lehetőségei okán, valamint saját tapasztalatai, és tudása
segítségével, maga kezdje meg saját szervezete fejlesztését.
2. A szervezet fejlesztési feladatok kidolgozására Nagy Gábor MTSZ főtitkár egyeztetésében
és szervezésében kiválasztásra került a 12 fős a „Jővő csoport”, amelybe Bársony András
MTSZ Elnök; Baronek Jenő MTSZ alelnök, Kovács Tamás MTSZ alelnök, Nagy Gábor
MTSZ főtitkár, Dr. Nagy Sándor MTSZ elnökségi tag, Kovács Lajos MTSZ elnökségi tag; ifj.
Farkas György MTSZ elnökségi tag; Ifjú György IBUSZ Természetjáró Egyesület vezetője;
Tari József Műanyag SC. Természetjáró Szakosztályvezető, Dr Irmes Gellért a Pénzintézetek
Meteor Természetbarát szervezet elnöke, Póka Katalin Hb. m., Tóth János Természetjáró
Bakancsos Klub
2006. augusztus 29-én Nagy Gábor főtitkár az MTSZ központba összehívta a „Jővő csoport”
ülését.
Az ülésen Dr. Nagy Sándor és Dr. Irmes Gellért kivételével megjelentek a meghívottak.
A jelenlévők értékelték a szerkezet átvilágítási anyagot, kifejtették elképzeléseiket az MTSZ
jobbításával kapcsolatban
Az ülés végén Kovács Tamás kérte a jelenlevőket, hogy a CTF analízisből mindenki vegye ki
saját meglátása szerint, hogy mi az a 10 fő szempont, amit az MTSZ ma csinál, mi az, ami
ebből feltétlenül kell és mi az, amit nem csinál, és mégis kellene, és egyúttal vállalta az
elkészült „analízisértelmezés” összesítését. Az ülésről részletes jegyzőkönyv készült.
3. A „Jővő csoport” újabb ülésére november 2-án került sor, amelyen csak öt fő tudott
megjelenni.
Az ülésen Baronek Jenő alelnök javasolta Koncepció Előkészítő Bizottság és
Alapszabály Előkészítő Bizottság létrehozását, amellyel jelenlévők egyetértettek.
Az Alapszabály Előkészítő Bizottság megszervezését és vezetését Baronek Jenő, a Koncepció
Előkészítő Bizottság megszervezését és irányítását Kovács Tamás vállalta.
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Koncepció készítő Bizottság
A Koncepció kialakítása néhány budapesti elnökségi taggal történt egyeztetés alapján
elkezdődött.
Az MTSZ megújításához néhány alapvető kérdést kell tisztázni. A felvetéséket az alábbi
anyag tartalmazza.
Gondolatok az MTSZ jobbítására

1

MTSZ új céljainak meghatározása
- Érdekképviselet
- Szakmai képviselet
- Nemzetközi képviselet
- Természet és környezetvédelem tevékenység
- Egyéb

2.

Az MTSZ részéről mozgósítandó célcsoportok meghatározása
- hagyományos gyalogos turisták
- szakágak
- extrém sportágak
- egyebek

3.

Az MTSZ jelenlegi szervezeti felépítése, javaslatok az új szervezeti felépítésre
- jelenleg szövetségek szövetsége jogi személyiségi tagokkal-- érvényesítés
- országos egyesület jogi tagokkal?
- országos egyesület jogi tagokkal és egyéni tagokkal
- Ki és mekkora tagdíjat fizet?

4.

Az MTSZ irányításának újra gondolása
- Közgyűlés
- Elnökség, MTSZ központ főtitkár és apparátus
- Elnökség: - jelenleg nagy létszámú érdekképviseleti szervezet 24 fő
- javaslat hatékonyabb kis létszámú szakértői testületre 7 fő
-érdekképviselet kiváltására Választmány létrehozása

5.

MTSZ gazdasági helyzetének elemzése
- - megszűnt az tényleges állami támogatás
- - pályázatok esetleges sikerrel
- - saját, tervezhető bevételek:
- tagdíj
- bérleti díj
- kiadványok bevétele
- szponzorok és pártoló tagok szervezése
- vállalkozások bevétellel

(a vállalkozások, szponzorok és pártoló tagok esetén tisztázandók a közhasznú
szervezettel kapcsolatos jogi és pénzügyi lehetőségek)
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Alapszabály előkészítő bizottság
Az Alapszabályt Előkészítő Bizottság: elkészített egy írásos javaslatot, amelynek tartalma
használható lesz a későbbiekben.
Az” új alapszabály” a régiók figyelembevételével készült, ami a jövőben egy variációja lehet
a szervezeti felépítésnél.
Tisztázandók az alábbiak:
Milyen szövetség legyen az MTSZ
1.) Egyesületek Szövetsége
2.) Megyei Szövetségek Szövetsége
3.) Regionális Szövetségek Szövetsége
4.)
Mik legyenek az MTSZ választott szervei?
1.) Közgyűlés, a megyei elnökök részvételével
2.) Választmány, régiós elnökök részvételével
3.) Kabinet, három alelnök, plusz elnök részvételével
A fentiekről, az új javaslatokról tovább kell beszélgetni!
Véleményünk szerint az elnökváltás miatt a munkát fel kell függeszteni.
A munkát az új elnök véleményének figyelembe vételével kell folytatni.
Budapest, 2007. január 08.
A tájékoztatót összeállították:
Baronek Jenő
alelnök

Kovács Tamás
alelnök
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