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Az MTSZ elnökségének beszámolója a Közgyűlésre 2004-2008
(tervezet)
Az elmúlt négy év egyszerre volt az egyik legnehezebb, valamint az egyik legizgalmasabb,
reményteljes időszaka a Magyar Természetbarát Szövetségnek.
Míg a ciklus elején, az akkor főtitkári működéssel kapcsolatos nehézségek, a ciklus közben
a finanszírozás soha nem csillapodó, választ valószínűleg csak nehezen találó kérdései foglalkoztatták a közösséget, addig az utolsó időszak legizgalmasabb feladata, a szervezet megújítása köti
le az energiákat, váltja ki a legjelentősebb érdeklődést.
A következő oldalak évről évre kísérik nyomon a történéseket, a legjelentősebb eseményeket, a különböző folyamatokat. A gazdálkodás és a létszámalakulás kérdései külön szerkezetben,
csatolt dokumentumrészként találhatók meg az összefoglaló végén.

Magyar Természetbarát Szövetség 2004. évi tevékenysége
Az év első felében Rakaczky István, majd a májusi közgyűlést követően Németh Imre képviselte a szövetséget a főtitkári tisztben. Az MTSZ alapszabályában megfogalmazott célrendszernek megfelelően, színes eseménypalettával, több kiadvánnyal, valamint aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer működtetéssel teljesítette feladatát 2004-ben az MTSZ.
A 2004-es esztendőben is megfogalmazódott már, hogy az MTSZ megújulása túl sokáig
várat magára. A kérdésre azonban 2004-ben nem sikerült választ találni, viszont körültekintve jó
példákat találtunk az NFI (Nemzetközi Természetbarát Szövetség) szakmai összejövetelein. Köszönhetően annak, hogy más országok szervezetei is a miénkhez hasonló nehézségekkel küzdenek.
Az 2004 év, a képviselet változása ellenére, több lehetőséget adott a különböző helyi látogatásokra, melyek jelentősen hozzájárultak a központ és a területi szervezetek kapcsolatának
fenntartásához.
Az NCA - mint az egyik legjelentősebb hazai civileket támogató szervezet - az év folyamán
elektori gyűléséket, majd kollégiumi tagválasztást is tartott, ahol Szövetségünk képviselője aktívan
vett részt.
Az év második felében több hazai és nemzetközi eseményen, összejövetelen és szakmai
programon jelent meg az MTSZ képviselője. A megválasztott főtitkár nem töltötte be a felajánlott
állást.

Idézve a 2004-es évről szóló közhasznúsági jelentést;
„Az év elején jelentettük meg a Hazajáró I. (Kirándul a család) című könyvet, amelyben elsősorban a családok részére ajánlunk egynapos gyalogos és kerékpáros kirándulásokat és túrákat
Magyarországon.
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A Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás felhasználásával
az év végére megjelentettük a Hazajáró II. (Házaló: Szállások, túrák és látnivalók Magyarországon) című könyvet. Ebben a kiadványban az olcsó szálláshelyekhez kapcsolódó túrázási lehetőségek, túraleírások és látnivalók szerepelnek.
Kirándul a család: Szövetségünk 2003-ban a WSKA támogatásával kiadott egy 20 részes
füzetsorozatot, amelyben megyénként 18-20 egynapos túraajánlat van, köztük olyan túrák is amelyek babakocsival, tolókocsival is megtehetők. A kiadvány 40.000 példányban jelent meg. Ezzel a
kiadvánnyal játékra hívtuk a családokat. A játékban azok vehettek részt, akik a füzetben ajánlott
kirándulásokból legalább tizet igazoltan teljesítettek és 2004. végéig beküldték az igazolólapot a
szövetségünkhöz. A játék három fődíja: egy-egy hetes ingyenes szállás lehetőség a Zselicben,
Simonfán a METEOR kulcsosházban. Ezen kívül kisorsolásra került számos természetjáró felszerelés is.
Országos Tájékozódási Túraverseny (egyéni és csapatbajnokság): a Gyalogtúra Bizottság Verseny Albizottsága által szervezett 18 fordulós csapatbajnokságon 4 kategóriában 47
csapat (199 fő) vett rész; az egyéni bajnokságon pedig 51 fő.
Vízitúra túrabajnokság: ebben az évben első alkalommal rendezte meg a Vízitúra Bizottság és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Túra Bizottsága a 3 fordulós túrabajnokságot. A túrabajnokságon 193 fő vett részt, összesen 86 hajóegységben.
A három forduló helyszíne:
I. forduló:

Budapest (Római part – Hajógyári sziget – Lupa sziget – Római part)

II. forduló:

Tokaj (Tokaj – Balsa – Bodrogkeresztúr – Tokaj)

III. forduló:

Szigetköz (Dunakiliti – Cikola sziget – Denkpál – Dunaremete – szlovák ágak –
Denkpál – Cikola sziget – Dunakiliti)

Túra Szomszédainkkal: Az Európai Gyalogos Turista Szövetség (EWV) 2004 szeptember
12-ére összeurópai túrát hirdetett „Túra szomszédainkkal” elnevezéssel. Szövetségünk a Szlovák
Turista Klubbal közösen szervezte a rendezvényt. Volt 15, 20 és 30 kilométeres túra lehetőség, a
két utóbbi teljesítménytúra formájában is. A rendezvény megnyitója és a nevezés helyszíne a
szomszédos Bukovinka (Bokkrét) művelődési ház udvarán volt, ahol a jelentkezési lapok kitöltését
követően mindenki megkapta a túra tájékoztató- és igazolófüzetét, az útvonal térképvázlatát, s egy
kis emlékcsomagot, benne a rendezvény kitűzőjével, emléklapjával és a Karancs-Medves vidékének érdekességeit ismertető kiadvánnyal. A kiírt túrákat összesen 643 fő teljesítette.
Gyalogtúrázók XI. Országos Találkozója: ebben az évben a Heves Megyei Természetbarát Szövetség volt a házigazdája a találkozónak. A találkozón előzetesen 795 fő nevezett, ezenkívül a teljesítménytúrán részt vett 158 fő, a Bükk Kupa Tájékozódási Túraversenyen 145 fő. A pontőrök száma 55 fő volt, így a rendezvény teljes létszáma 1.163 fő volt. A szervezők az előző két
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kiegészítő rendezvényen kívül változatos és bőséges programot kínáltak. Több autóbuszos kirándulás mellett kisebb-nagyobb gyalogtúrák közül lehetett választani. Nagy sikere volt az odorvári,
Hajnóczy barlang kúszó-mászó bejárásának is. Hagyományainknak megfelelően volt elméleti és
városismereti verseny is.
Új nemzetközi útvonal: 2004-ben befejeződött a negyedik nemzetközi túraútvonal kialakítása hazánkban, az I 22-es út. Az útvonal a magyar- szlovén- osztrák hármas-határtól az Őrségen
és Göcsjen keresztül Keszthelyig tart.
Új jelvényszerző túramozgalom: 2004. áprilisában Várpalotán avatták fel a „Középdunántúli Piros” Túrát. A túra célja, hogy az útvonal bejárása során a résztvevők megismerjék a
Közép-dunántúli régiót, a Bakony, a Vértes és a Gerecse kevésbé ismert tájait, nevezetességeit.
Az útvonal a Veszprém megyei Zirctől a Komárom-Esztergom megyei Piszke vasútállomásig húzódó 296 km hosszúságú piros sávval jelzett turistaút.”


Rendezvények 2004-ben



Területi Természetbarát Vezetők Tanácskozása (Csillebérc, 2004. február 28-29.)



Természetvédelmi Vándorgyűlés (Kőszeg, 2004. április 30 – május 5.)



Gyalogtúrázók XI. Országos Találkozója (Felsőtárkány, 2004. május 28-31.)



XLVI. „Sobieski János” Dunai Emléktúra (2004. június 15-27.)



Természetjáró Gyermekek Országos Találkozója (2004. június 26-30.)



Természetjáró Diákok Országos Találkozója (2004. június 30-július 4.)



XXXVII. Nemzetközi Tisza Túra (Bustyaháza – Tokaj 2004. július 20 31.)



IL. Nemzetközi Duna Túra (Ingolstadt-Szilisztra, 2004. június 26 – július 28.)



Dunántúli Természetbarát Vezetők Tanácskozása (Somogy megye, 2004. augusztus
27-29.)



Természetjárók Napja (Dobogókő, 2004. szeptember 25.)



Kelet-magyarországi Természetbarát Vezetők Tanácskozása (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 2004. október 1-3.)



Túra szomszédainkkal (Bukovinka, 2004. szeptember 12.

Magyar Természetbarát Szövetség 2005. évi tevékenysége
A Magyar Természetbarát Szövetségnek 2005-ben, bármennyire is nyugodt időszaknak
ígérkezett még 2004-ben, több jelentős változást kellett megélnie. A szervezet számára rendkívül
érzékeny „főtitkár-mentes” időszak után, az év áprilisában belépett Nagy Gábor, akit pályázati
úton, interjúkat követően talált alkalmasnak a főtitkári szerepre az Elnökség.
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Betöltött tisztségnek köszönhetően alkalom nyílott több, a szövetség számára kiemelten
fontos, „külkapcsolati” irány újraélesztésére, a meglévő kapcsolatok folyamatossá, hatékonyabbá
tételére. A Nemzeti Sporthivatallal és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalával is tartóssá és sokrétűvé vált a kapcsolat. Az Országgyűlés Civil Irodájával és az
Ifjúsági Családügyi és Szociális Minisztériummal is javult a viszony a 2005-ös évben. Az Országos
Idegenforgalmi Bizottságban tanácskozási joggal résztvevő MTSz képviselete, az új főtitkár belépésével folyamatossá vált. Szövetségünk aktív kapcsolatot ápolt az akkor még létező Turisztikai
Hivatallal, annak vezetőivel -- ennek jó bizonytéka volt a 2005. szeptember 23-i Természetjárók
Napja rendezvényen Somogyi Zoltánnak a Hivatal vezetőjének részvétele, beszéde. Több parlamenti és szakterületi előkészítő csoporttal, bizottsággal alakítottunk ki együttműködést, tartottunk
fent kapcsolatot, például a környezetvédelem és az ifjúsági turizmus területén is. Szövetségünknek
lehetősége nyílt a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetséggel együttműködési megállapodást
kötni. Ennek értelmében tovább bővültek a Szövetség tagszervezeteit alkotó természetjárók szálláslehetőségei.
Míg külső kapcsolatainkra a sokszínűség, a változatosság volt jellemző 2005-ben, belső
kapcsolatainkban a hatékonyság és a kétirányúság kialakításán, javításán volt a hangsúly az időszakban. Nem tagadhatóan akadt még a kérdéskörben tennivaló. A lehetőségekhez képest talán
nem éltünk elég aktívan a különböző információs csatornákkal, habár a személyes találkozók, melyek az elmúlt időszakban megsokszorozódtak, jelentősen javítottak a korábbi helyzeten. A különböző szintű megyei és regionális, valamint térségi találkozókon az új főtitkár személyes jelenlétével
erősítette a szövetségi egységet, együttgondolkodást, az összetartozás, a közös felelősség jelentőségét.
A szervezet belső folyamatainak összetettsége, a korábbi változtatási kezdeményezések,
mind azt bizonyították, hogy szükség van szakértő közreműködőkre a Magyar Természetbarát
Szövetség fejlesztési folyamataiban. A Nemzeti Civil Alapprogramból nyert fedezettel megkezdődött egy elemzői munka, mely új lehetőségeket kívánt feltárni a szövetség számára.
Hasonló forrás biztosította a 2005-ben megkezdett fejlesztési munkát, mely a
http://www.termeszetjaro.hu internetes oldalt érintette, mint a Magyar Természetbarát Szövetség
legfontosabb online kommunikációs eszközét. Ebben az esetben is külső segítséggel, szakértő
közreműködőkkel végeztette el Szövetségünk a fejlesztést, ezzel megbízhatóságot, garanciákat
kapott a későbbi időszakra.
Kiemelt fontosságú volt a 2005-ös esztendőben a nemzetközi kapcsolatok területe is.
Az Európai Gyalogosturista Szövetség Budapesten tartotta elnökségi ülését, előkészítve a
2006-évi, szintén Budapesten megrendezett kongresszust. Szövetségünk több nemzetközi fórumon személyes jelenléttel biztosította a magyar természetbarátok, természetjárók képviseletét.
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A Nemzetközi Természetbarát Szövetség Münchenben rendezett kongresszusán, valamint
más szakmai NFI összejöveteleken is sikerrel vettek részt a Magyar Természetbarát Szövetség
küldöttei.
Szinte megoldhatatlan gondnak tűnik ciklusok óta a nemzetközi kapcsolatok kezeléséhez
az új aktivisták bevonása. Jellemzően a beszélt nyelv hiánya, a közösségért tenni akarás nemléte
a gátja a további sikereknek. A 2005-ös megállapítás sajnos ma is él: Folyamatosan szükség van
olyan nyelvet beszélő aktivistákra, akik hosszabb vagy rövidebb ideig közreműködnek a különböző
feladatok végrehajtásában.
Új kiadvány készült a 2006-ban megrendezett konferencia meghívójaként, mely a EWV
kongresszuson Hollandiában, valamint az EWV prágai központján keresztül osztottunk ki. Az SZJA
1%-os kampányhoz kapcsolódóan is egy teljesen új ismertetővel rukkolt elő Szövetségünk 2005ben. Megújult a Természetbarát Híradó. Folyamatos, sokrétű a kapcsolatunk a média különböző
szereplőivel. A Magyar Természetbarát Szövetségről, s különböző, a természetjárást érintő kérdésekről újságcikkekben, rádiós és a televíziós interjúkban volt lehetősége a Szövetségnek megnyilatkozni a 2005-ös esztendőben.
Fontos mozzanat volt a szövetség vezetésének munkájában a különböző jogszabályok,
tervezetek véleményezése. Lehetőséget kaptunk több törvénykezési elképzeléssel kapcsolatban
véleményünk kifejtésére. Sajnos a 2002-2006-os kormányzati ciklus végére a különböző hivatalok
egyre kevésbé vették figyelembe az olyan civil szervezetek, mint az MTSz véleményét.
A 2005-ös esztendő legjelentősebb kihívása volt a gazdálkodás bevételi oldalának teljesítése. Az addigi gyakorlattal ellentétben drasztikusan tovább csökkentek az állami források, s alig
biztosítottak további lehetőséget a kiírt pályázatok. 2005-ben több jelentős eljárási változtatás is
érzékenyen érintette szövetségünket.
Rendezvények 2005-ben
Február


A területi szövetségi elnökök és titkárok értekezlete és továbbképzése (Csillebérc)

Április


Természetvédelmi Vándorgyűlés (Nyíregyháza - Fehérgyarmat)



Magyar küldöttség vett részt a bécsi természetbarátok 110 éves jubileumi túráján (MödlingAnninger).

Május


MTSz rendes évi közgyűlése



Gyalogtúrázók XII. Országos Találkozója (Debrecen – Vekeri-tó)

Július-Augusztus


Természetjáró Gyermekek, valamint Természetjáró Diákok Országos találkozói
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Nemzetközi Dunatúra (50 éves)



XXXVIII. Nemzetközi Tisza Túra



XXXV. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó (Pécsvárad)
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Szeptember


Természetjárók Napja (Dobogókő) Szövetségi kitüntetések átadása

Magyar Természetbarát Szövetség 2006. évi tevékenysége
A Magyar Természetbarát Szövetség és annak központja nem könnyű helyzetben kezdte
meg a 2006-os esztendőt. Az MTSZ működési területét közvetve és közvetlenül érintő társadalmi
és köz-, valamint szakigazgatgatási változások felgyorsultak és felerősödtek. Komoly anyagi nehézségek árnyékolták be az évzárást és kezdést, mely nehézségekkel, sikerrel küzdött meg az
MTSZ központ apparátusa. A felépítésében végre stabil központi struktúra számára szerencsére
nem csak nehézségeket, hanem komoly lehetőségeket is hozott a 2006-os év.
Az évkezdést követően, egy átgondolatlan jogszabály életbelépése kötötte le a természetbarátok és az MTSZ központ figyelmét. Intenzív előkésztő munka és hosszú tárgyalások eredményeként sikerült elérni, hogy a természetjáró eseményeket, szinte teljesen ellehetetlenítő jogszabály a 2006-os év tavaszára kedvezően változott meg. Az elért módosítás beváltotta a hozzáfűzött
reményeket és így a 33/2005-ös KvVM rendelet valóban azt a célt szolgálja, amire eredetileg szánták. Az MTSZ kiterjedt kapcsolatrendszere, kedvezően szolgálta a természetjárók érdekeit 2006ban is. A fent említett rendeletmódosítás eredményeként aktív és folyamatos párbeszéd alakult ki
a természetvédelem főhatósága, minisztériuma és az MTSZ között, mely együttműködés a 2006os év novemberére egy komoly lehetőség csomagot felvonultató MTSZ- KvVM keretmegállapodást eredményezett.
Nem csak a természetvédelem, hanem a sport szakirányítás területével kialakított és működtetett kapcsolat is kifejezetten aktívvá tette a 2006-os évet. A média különböző területein is
többször és többféle módon kommunikálásra került, hogy a 2006-os év a technikai munkák éve
volt. A Nemzeti Sporthivatallal (NSH) folytatott hatékony párbeszéd eredményeként, az év elején
már rendelkezésre álló 7,7 millió forint fedezettel kezdődött meg az Országos Kék-kör felújítása.
21 szerződéses együttműködés, számtalan ellenőrző kilométer és több megbeszélés eredményeként az év végére elkészült a vállalt feladat.
A jelzésfestési projekt, de több más tevékenység is azt bizonyította, hogy az egyik legfontosabb feladat a szervezeten belüli, két és többoldalú kommunikáció, sürgős felülvizsgálatra szorult. A kérdéskör hatékony és gyors rendezését támogatta és támogatja az új internetes oldal
2006. májusi beindulása. Az NCA forrásból épített (www.termeszetjaro.hu) oldal hatékonyan képes
képviselni a természetbarát mozgalmat. Komoly kihívást jelentett és jelent ma is, 2008-ban, az
MTSZ központ munkatársainak, hogy krónikus hírhiánnyal küzd az oldal. Több fórumon, elnökségi
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ülésen is megfogalmazódott, hogy a hír nem az MTSZ központban keletkezik, hanem ott, ahol a
természetjárás zajlik, így az egyesületek, a városi, megyei, regionális természetbarát szervezetek
nélkül nem képes az elképzelt célt szolgálni az oldal, így az együttműködés elengedhetetlenül fontos. A természetbarát mozgalom iránt elkötelezettek számára egy hatékony, jelentős tömegeket
elérni képes megjelenési felület az internetes oldal. Ennek nem rendszeres alkalmazása az MTSZen belüli és kívüli kommunikációban, jelentősen csökkenti a Szövetség érdekérvényesítési képességét, ismertségét, társadalmi elfogadottságát. Kedvező tendencia, hogy az ország több részéről
érkeznek programkiírások, esemény beszámolók. (2006-ban 470 db 2007-es esemény volt megtalálható az oldalon)
Az NCA nem csak az internetes oldalt, hanem a Szövetség út- és helykeresését elősegítő
szervezetátvilágítást is támogatta. Sajnos a megpályázotthoz képest csekélyebb forrás elnyerése
csak a tervezett lépések egy részére volt elegendő. A 2006-ban megfogalmazott kérdés még ma is
aktuális, miszerint a közeljövő egyik jelentős kihívása, hogy hogyan lesz képes az MTSZ oly módon megújulni, hogy a mai magyar társadalom számára egy értékes, hatékony közreműködővé
váljon. Ezt a célt is szolgálta a 2006 februárjában Csillebércen lezajlott Elnök- Főtitkári értekezlet,
mely a szervezet fejlesztésén túl a kommunikáció, a pályáztatás és a környezetvédelem témaköreit érintette. Az év folyamán különböző csoportokban különböző témakörökben folyt közös munka a
kihívásokhoz való alkalmazkodás kérdéseiről.
A társadalmi szerepvállalás egyik markáns bizonyítéka volt a hazai idegenforgalmi szakma
legmagasabb szintű vezetésében végzett előkésztő tevékenység eredményeként nyertünk el jelentős együttműködői szerepet a Magyar Turizmus ZRt. 2007-es programévére. Az MT ZRt.-vel való
együttműködés már a 2006-os évben is jelentős eredményeket produkált. Az energiát nem kímélő
előkésztő munkát követően, több külső önkéntest is bevonva, jelentős sikert elkönyvelő nemzetközi eseményt szervezett és bonyolított le az MTSZ központja. Az Európai Gyalogosturista Szövetség - közel 5 millió természetjáró képviselője - Budapesten tartotta közgyűlését 2006 szeptemberében. Az MT ZRt. hatékony közreműködése jelentősen növelte az esemény sikerét. A Pannon
Energiának (Gaz de France leányvállalatának), mint az esemény szponzorának, anyagi és tárgyi
támogatása is elengedhetetlenül fontos volt az elért sikerben. Sikernek könyvelhető el a korábbi
kormányzati ciklus turizmusért felelős miniszterének támogatása is. Az esemény lebonyolítása
érdekében közreműködő két tucat önkéntes munkáját egy kis ünnepség keretében köszönte meg
az MTSZ központja 2006 év végén. Kiemelkedően nagy segítséget nyújtottak az esemény lebonyolításában a Budapesti Természetbarát Sportszövetség képviselői.
Nem csak az EWV kongresszus kapcsán, hanem szinte minden MTSZ- en belüli szakaterületen aktívan működnek közre önkéntesek. (Ez alól talán a nemzetközi kapcsolattartás a kivétel
2006-ban és azóta is.) A társadalmi aktívák jelentős szereplői a hazai természetbarát mozgalomnak, ők azok, akik képesek a saját dolgaikat, ügyeiket a háttérbe szorítva országos szinten is közreműködni, ezzel segítve a Szövetség működését. Az MTSZ központ csekély lehetőségi ellenére,
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minden évben, így 2006-ban is megünnepelte a társadalmi aktívák áldozatvállalását, megköszönte
munkájukat.
Jelentős eseménye volt, a Vajtán megrendezett XIII. Gyalogostúrázók Országos Találkozója. A Fejér megyei szervezők ezt az alkalmat használták ki arra, hogy az MTSZ és a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetsége között korábban megkötött keret-megállapodást kihasználva,
a FATOSZ helyi képviselőivel együttműködést kezdeményeztek, ezzel bővítve a természetbarátok
számára a szálláslehetőségeket.
2006-os évben is, az eddig gyakorlatnak megfelelőn, a Természetjárók Napján köszönte
meg az MTSZ a legkiválóbb aktivisták munkáját. Az ünnepség különlegessége volt, hogy a megelőző másfél évtized szinte minden MTSZ vezetője jelenlétével emelte az esemény fényét. Megtiszteltetetés volt számunkra, hogy Elbert Gábor az ÖTM Sport szakállamtitkára köszöntőjével is
hozzájárult a kiosztott elismerésekhez.
Jól példázta a közösség iránti elkötelezettséget a Téry Ödönről elnevezett 2006-os eseményév. A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség javaslatára és hathatós közreműködésével, 2005-ös elnökségi elhatározás eredményeként, 2006-ban születésének 150. évfordulója alkalmából, Téry Ödön emlékévet tartott szövetségünk. A programév kiemelkedő eseménye volt,
Téry szülőfalujában, Obébán rendezett szoboravatás, mely a kis romániai települést a természetjáró térképekre helyezte.
Nemcsak a Csongrád megyei természetbarátok kaptak figyelmet az elmúlt évben. A régi
MTSZ elnökségi gyakorlatot folytatva minden elnökségi ülésre meghívást kapott ABC rendben a
soron következő természetbarát megye azért, hogy az elnökség betekintést kapjon a munkájába.
Az elnökség kénytelen volt két tagjától megválni. Simon Péter 2006 tavaszán, míg Kovács
Tamás Attila az ősz folyamán lépett vissza az elnökségi tagságtól. Bársony András az MTSZ elnöke 2006-ban jelentette be, hogy 2007-ben, munkahelyi elfoglaltságai miatt visszavonult az MTSZ
elnökségi, elnöki munkájától.
Az NFI titkári értekezletén is képviseltettük az MTSZ-t. Az NFI 2006-os programéve a fiatalok számára biztosított több lehetőséget, melyet a TFSz ki is használt. A korábban már említett,
sikeres EWV kongresszus csak egy eleme a nemzetközi kapcsolatoknak. Sikeresen képviseltük a
hazai természetjárókat az Eurorando programsorozat 2006-os eseményén Csehországban. A
Szlovák Turista Klubbal meglévő régi aktív együttműködés következő eseménye 2006 novemberében Pozsonyban tartott megbeszélés sorozat az együttműködés további lehetőségeiről a gyalogos természetjárás és az ifjúsági munka területét tárgyalta.
Jelentősen megnőtt az MTSZ megjelenéseinek száma a különböző médiában. Napilapok,
heti és havi magazinok, rádiók és TV társaságok érdeklődtek 2006-ban szervezetünk iránt.
Több lehetőség adódott, ebben az évben is a különböző jogszabályok, tervezetek véleményezésére. A Magyar Természetbarát Szövetség lehetőségeihez mérten 2006-ban is folyamatosan
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tett a természetjárást érintő diszkrimináció ellen, ezzel képviselve nemcsak a tagszervezetek, tagok, hanem minden természetjáró érdekeit.
2006-ban a korábbi fenntartási erőfeszítések nem vezettek eredményre, így az MTSZ kénytelen volt megválni az Ágasvári Turistaháztól. Ezzel a döntéssel sajnos a Magyar Természetbarát
Szövetség sem lógott ki a nemzetközi gyakorlatból. A megállapodás a következő 10 évre még biztosítja a természetjáróknak a szolgáltatásokat.
2006-ban jelentős problémát jelentett az MTSZ központ finanszírozása. A korábbi normatív
támogatások megszűnése, majd a különböző ernyőszervezetek működésének elégtelenségeit az
NCA késlekedő pályázati rendszere csak tovább rontotta. (Az NCA-hoz megközelítőleg 13 millió
forint értékben nyújtottunk be pályázatot, melyből 9,6 millió volt az elnyert. Több részletben,
hosszan elnyújtott folyósítással.) Érdekesség, hogy a 2006-os évben Állami Számvevőszék és az
Államkincstári ellenőrizte szervezetünket, s hibát nem talált. A 2006-os választási év sem segítette
a korábbi együttműködések gyümölcsözőre fordítását. Az év végéig az erőfeszítések azonban
némiképp enyhítették a korábban súlyosnak ítélhető helyzetet.
A 2006-os évben az MTSZ tagdíj megemelkedett. Nem tagadhatóan ez kihívás elé állította
a tagszervezeteket. A nehéz gazdasági helyzet ellenére az MTSZ a tagdíj 50%-át, egyfajta támogatásként, még a 2006-os esztendőben is a területen hagyta. Az elnökség 2006-os elhatározásából a 2007-es évben a tagdíj elszámolások már negyedévente zajlottak. 2006-ban kezdett örvendetes tendenciává válni, de sajnos még ma sem gyakorlat, hogy az érvényes MTSZ igazolvánnyal
rendelkezőket a különböző eseményeken az MTSZ tagszervezetek anyagi előnyben (részvételi díj
kedvezmény) részesítik. A 2006-os megállapítás ma is igaz, hogy ha a fenti eljárás gyakorlattá
válna, a tagok számára kifejezett előnyt jelent az érvényesítés megújítása. 2006-óta több területi
szervezetünk - sajnos még ez sem gyakorlat - úgy tárgyal helyi szolgáltatókkal, hogy a saját kedvezmény mellet az egész MTSZ-re érvényes kedvezményeket is létrehoz. Amennyiben gyakorlattá
válik a közösségi gondolkodásmód e formája is, az 1200 forintos tagdíj, sok ezer forintos előnyt
szolgál majd országszerte. Az egész szervezetre elmondható volt 2006-ban, de napjainkban is,
hogy egy szorosabb összefogással, aktív, őszinte párbeszéddel és együttműködéssel, jelentősen
csökkenthetők az MTSZ egészét fenyegető kockázatok.

Rendezvények 2006-ban
Február


A területi szövetségi elnökök és titkárok értekezlete és továbbképzése (Csillebérc)

Április


Természetvédelmi Vándorgyűlés (Sástó – Mátra hegység)

Május


MTSZ rendes évi közgyűlése
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Gyalogtúrázók XIII. Országos Találkozója (Vajta)



Téry Ödön szoboravató emlékünnepség Obéba - Románia
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Július-Augusztus


Természetjáró Gyermekek, valamint Természetjáró Diákok Országos Találkozói



Nemzetközi Dunatúra (51 éves) – önálló egyesületei szervezésben



XLVIII. „Sobieski János” Dunai Emléktúra



XXXIX. Nemzetközi Tisza Túra



XXXVI. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó (Szolnok)

Szeptember


Természetjárók Napja (Dobogókő) Szövetségi kitüntetések átadása



EWV – Európai Gyalogosturista Kongresszus Budapest



"25 éves a teljesítménytúrázás" teljesítménytúra megrendezése (Gyalogtúra Bizottság)

November


KST-MTSZ rendes éves tanácskozás – Pozsony

Magyar Természetbarát Szövetség 2007. évi tevékenysége
2006 őszén Bársony András a Szövetségünk akkori elnöke, munkahelyi elfoglaltsága miatt
befejezte közreműködését szövetségünk elnökségében. Simon Péter Kelet-magyar alelnök visszalépett tisztétől családi okokra hivatkozva, így az ő helye is megüresedett a 2006-os évben. Szövetségünk elnöksége úgy határozott, hogy a jelölőbizottságot megbízva, új elnököt és alelnököt keres.
A tisztújítás időpontjául a 2007. februári Rendkívüli Közgyűlést jelölte meg. A bizottság munkáját
siker koronázta, a küldöttek elnöknek Szabó Imrét, valamikori főtitkárunkat, míg alelnöknek Vajk
Ödönt választották meg.
Az új elnök, választás előtti felszólalásában kijelentette, hogy a személyében aktív, a szövetséget alapjaiban megújítani, mozgósítani szándékozó jelöltről döntenek a küldöttek. Az egyhangú szavazás azt bizonyította, hogy a küldöttek nem csak az új elnök személye, hanem a megújulás mellet is igennel döntöttek.
Az Elnök úr rövid helyzetértékelést, tájékozódást követően munkához is látott, első lépésben a finanszírozás kérdéseit kezelve kiemelten.
A következő lépésben megkezdődött a korábbi szervezetátvilágítás, valamint stratégiai tervezés addig elkészült elemeinek felhasználásával, valamint külső szakértők bevonásával az egész
MTSZ megújítását célzó tevékenység előkészítése.
A Tisztújításnak helyet adó értekezlet különböző szakterületek neves előadóit is felvonultatta.
Az év elején, a korábbam (2006-ban) megkezdett előkészítő munka eredményeként megállapodás születet az MT ZRt. és az MTSZ között a „Zöld út 2007” programév kapcsán. A jellemzően
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kommunikációs lehetőségeket és nem csekély (5 millió forint) díjat is tartalmazó együttműködés,
jelentős előnyöket jelentett szövetségünk számára. Az MTSz központ apparátusának áldozatvállalása és Thuróczy Lajos tiszteletbeli elnök jelentős energiákat mozgósító közreműködésének eredménye a nagysikerű 52 hét - 52 túra kiadvány. Ez az együttműködés biztosította a 2006-ban felújított Országos Kéktúra útvonalához kapcsolódó térképvázlat és igazolófüzet teljesen új változatának kiadását is. GPS - felmérésű, digitális adatbázissal, új térképvázlatokkal és új külsővel jelet
meg a népszerű kiadvány. Az együttműködés további eleme volt, hogy az Utazás 2007 kiállításon
Szövetségünk kiemelt helyen jelenhetett meg az MTZRt. partnereként. A Nemzeti parkok-hete
eseményen is képviseltük szervezetünket, ahol lehetőség nyíl minden hazai Nemzeti park képviselőjével átbeszélni az aktuális, a természetjárást érintő kérdéseket. Az év zárásaként, a korábban
meghirdetett, s az MTSZ honlapon is közzétett fotópályázat felhívásra beérkezett pályamunkák
értékelő bizottságában is közreműködtünk.
A Turisztikai Szakállamtitkársággal kialakított kapcsolatrendszer tette letetővé, hogy a „Zöld
út” programévben több prezentációt, tájékozatót, valamint szakmai megbeszélést tarthattunk az
idegenforgalmi terület vezetői, képviselőivel. Komoly lehetőségként kínálkozott a közreműködésünkkel is kialakított turizmus stratégia és az azt követően megfogalmazott Turizmus törvény. A
2008-ra tervezett jogszabály sok, számunkra fontos kérdést tisztázhat.
Az időszak szinte utolsó napjaira jutott az Ökoturizmus stratégiával kapcsolatos előkészítő
munka, mely újabb jelentős eredmény lehet elfogadása esetén szövetségünk képviselői, s tagsága
kezében az idegenforgalommal, vagy az önkormányzatokkal, nemzeti parkokkal folytatott egyeztetéseken.
A sport-szakállamtitkárság is stratégiát alkotott 2007-ben, melynek előkészítő munkájában
szintén jelentős mértékben vettünk részt.
A Sport-szakállamtitkárságnál elnyert támogatás biztosította a Magyar Természetbarát
Szövetség elmúlt 20 évét összefoglaló kiadvány kiadási költségeit. A kiadvánnyal összefüggésben,
elmúlt önálló és független 20 évünkre való emlékezés jegyében, 2007 szeptemberében „20 év – 4
túra” címmel akciót hirdettünk, mely túramozgalom kifejezett célja volt a mögöttünk hagyott időszak
szövetségi szempontból nevezetes helyszíneinek felkeresésére való ösztönzés.
Nem csak az Önkormányzati és Területfejlesztési tárcával voltak 2007-ben aktívak kapcsolataink, hanem a Környezetvédelemi és a Szociális tárca is több szálon futó kapcsolatrendszert
jelentett Szövetségünk számára. Ennek nagyszerű bizonyítéka volt, hogy egy 2006-os ígéretet
kihasználva, a 2007 év tavaszán, Lamperth Miniszter asszonnyal közösen végeztünk útvonaljelzés
karbantartási munkákat Somogy-megyében. Miniszter asszony az ősz folyamán ismét a Magyar
Természetbarát Szövetség vendége volt, de ekkor már a Természetjárók napja eseményünk díszvendégeként.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal folytatott együttműködésünk kedvezően befolyásolta anyagi lehetőségeinket is. Sikeres pályázatunk eredményeként, kapott elismerést a többéves ifjúsági szervezőmunka, melyet az MTSZ folytat.
A Környezetvédelmi tárcával is együttműködve, több zöld civilszervezet is bevonva, az erdőben végzett technikai sportok szabályozásával kapcsolatos egyeztető munkában is részt vettünk, részben, mint tárgyalási helyszín, s mint véleményformáló is. A közös civil munka eredménye, hogy 2008-tól szigorúbb szabályos befolyásolják a technikai sportok űzését hazánkban.
A Gazdasági és Közlekedési tárca adott helyet és témát a vasúti szárnyvonalak bezárásával és a turisták vasúti kedvezményével kapcsolatos tárgyalásoknak. Az előbbi esetben eredményesnek mondható a kifejtett munka, míg az utóbbi esetben sajnos nem számolhatunk be sikerről,
evvel komoly veszteség érte a természetet vonattal felkeresők közösségét.
A Magyar Természetbarát Szövetség mindig is törekedett arra, hogy a társadalmi folyamatoknak is megfelelve, egyfajta közös esernyő alatt tudja mindazokat a közösségeket, amelyek a
természetjárás különböző időszakaiban, különböző létszámokkal és szervezettséggel képviselték
a természetet szerető embereket és közösségeket. Ennek az elkötelezettségének egyik tanújeleként, az új turizmus törvény szándékát, lehetőségeit is kihasználva megkezdődött a különböző
érdekképviselő szervezetekkel az egyeztetés, a közös célok megfogalmazása.
A szervezeti fejlesztőprogram az év utolsó harmadára készült el és ütemterve szerint haladt. Több helyszínen, kisebb-nagyobb érdeklődéstől övezve, részletes tájékoztatókat tartott az
MTSZ elnöke és főtitkára annak érdekében, hogy a stratégiai fejlesztési folyamatairól a legszélesebb körben adjon tájékoztatást az érdeklődőknek.
A fejlesztési program 2007-es évi záróeseménye volt a Budapesten megrendezett első
Természetbarát Konferencia, melynek díszvendége és egyik előadója dr Szili Katalin, a Magyar
Köztársaság Országgyűlésének elnök asszonya volt. Az eseményen több neves előadó mellett, az
NFI - Nemzetközi Természetbarát Szövetség főtitkára, Christian Baumgartner, valamint a Szlovák
Turista Klub küldöttségét vezetve - a klub elnöke - Miroslav Herkl úr is felszólalt. A meghívott zöldszervezetek nagy érdeklődéssel fogadták szervezetünk együttműködési elképzeléseit a hazai
zöldmozgalmak között. Az eredetileg 120 főre tervezett összejövetelen 134-en vettek részt, mely
érdeklődés is azt bizonyította, hogy sokakat foglalkoztat Szövetségünk jövője, a fejlődés különböző
lehetőségei.
A konferenciát megelőző tájékoztatókon, vitafórumokon, valamint az eseményen tartott
szekcióüléseken elhangzottak alapján, a szervezetfejlesztésben létrejött munkacsoport úgy határozott, hogy a siker érdekében szélesebb eszközpalettával, átfogó képzéssel is meg kívánja támogatni a szervezet újjáalakulását 2008-ban. Ennek érdekében megtette a szükséges lépéseket.
A korábban említett szlovák küldöttség, nem csak a konferencia díszvendégeként volt jelen,
hanem az évenkénti két ország turistaszervezetei közötti találkozások sorába is beilleszkedett látogatásuk. Több megbeszélést, értékes tárgyalást is folytattunk velük.
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Az MTSZ elnöke által vezetett fejlesztési program anyagi fedezetét egy, a Táncsics Alapítvány által biztosított külön pályázati forrás jelentette. E nélkül a segítség nélkül, sem a tervezőmunka, sem a tájékoztatók, s a záró konferencia sem valósulhatott volna meg.
A média nem hagyta figyelmen kívül szervezetünket 2007-ben sem. Több rádió és Tv interjú, nyomtatott sajtómegjelenés segített a természetjárás szépségeinek bemutatásában, a közösségünket foglalkoztató kérdések kiemelésében, a figyelem felhívásban. Szomorú tény azonban,
hogy többszöri kérés, ingyenes lehetőségek sora sem növelte jelentősen az MTSZ honlapjának a
hírmennyiségét.
Az MTSZ apparátusa, igaz egy fővel csökken létszáma, mert az év jelentős részében
Nagyné Kárpáti Tímea már nem vett részt a munkában várandósága miatt, megbirkózott az előtte
álló kihívásokkal. Nehézséget jelent, hogy a finanszírozás kérdésében csak csekély számú közreműködőre, segítőre számíthat. Örvendetes azonban, hogy a különböző események, rendezvények
kapcsán több aktivista, jelentős áldozatvállalással veszi ki részét a rendezés, lebonyolítás feladataiból.
Évenkénti ünnepeink, az Aranyjelvényes Túravezetők Találkozója, vagy a Társadalmi aktívák karácsonyi összejövetelei is ezek sorába tartozik. Szomorú tény azonban, hogy több aktivistán
eltávozott közülünk, mint ahogy elnökségünk Csongrád-megyét és a Dél-alföldet képviselő tagja
Benedek Jenő is.
2007-ben sem maradtak el a már tradicionálisnak nevezhető nemzetközi túráink. Ausztria,
Ukrajna és Románia szerepelt a kínálatban, mint célterület.
Különleges feladatot jelentett az év első felében egy svájci túracsoport látogatása, mely arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy turistahagyományokkal és hazánkból nézve, különleges adottságokkal rendelkező alpesi országok túrázói számára is izgalmas terület Magyarország. A bevételi
szempontból sem elhanyagolható programcsomag nagy sikernek örvend, már folyik a 2008-as
látogatás előkésztése, reméljük evvel egyfajta hagyományt teremtettünk.
A nemzetközi kapcsolatok mindig is jelentős szerepet töltöttek be az MTSZ életében. Az
EWV Észtországban tartott soros közgyűlését, míg az NFI-vel szinte napi kapcsolatban áll szövetségünk.
Igaz az év elején még úgy tűnt, hogy átfogó útvonal felújítási program indul az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával - ehhez egy felújítási programot készített az
MTSZ gyalogtúra-bizottsága-, de sajnos a program megvalósítása tolódik. A technikai munkák
2007-ben is feladatott jelentettek.. Megbízást kapott az MTSZ, hogy a szlovák-magyar közös határszakaszon készítsen a határt a túraútvonal hálózattal, településekkel, turisztikai látványosságokkal összekötő útvonal jelöléseket. A közösség ismét jól vizsgázott összefogásból, tenni akarásból. Néhány nehézség azonban azt bizonyítja, hogy még szorosabb összefogásra, egymásra figyelésre van szükségünk..
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Az MTSz számára is jelentős esemény volt a 2007-es „Schengen-i” határnyitás, mely esemény a természetjárók számára is átjárhatóbbá tette az államhatárok egy részét.
Az elnöksége 5 alkalommal ülésezett 2007-ben, meghagyva azt a gyakorlatot, mely szerint
egy- egy ülés alkalmával a területi szervezetek is bemutatkoznak. A természetjárók napja alkalmából, a szervezetfejlesztési programhoz igazodva, Dobogókőn kihelyezett elnökségi ülést is tartott a
vezetőség.
A jövő a Magyar Természetbarát Szövetség számára számtalan lehetőséget hordoz. Egy
folyamatosan kezdeményező, programokban gazdag, dinamikus, társadalmilag kiemelkedően
hasznos szervezet, amennyiben az MTSZ ilyen lesz, akkor számtalan pályázati forrást, támogatási
lehetőséget találhat majd, akár az Új Magyarország Fejlesztési program keretében, de más Európai uniós, vagy hazai forrásokban is. Ehhez azonban egy új MTSZ-re van szükség, mely szervezetnek a kialakítása és bejáratása egy úgy ciklus feladat már.
A 2007-es év főbb rendezvényei;


február 24; rendkívüli közgyűlés, valamint Területi Természetbarát Vezetők Tanácskozása (Bp-Rómaifürdő)



április 28-30;Természetvédelmi Vándorgyűlés (Bázakerettye)



május 12; rendes évi közgyűlésünk



május 21-26. Nemzetközi túra (Bükk és Aggteleki karszt)



május 25-28; Gyalogos természetjárók országos találkozója – Csillebérc



Szeptember 22; „Természetjárók napja” (Dobogókő)



November 23-25; Szlovák Turista Klub és az MTSZ vezetőinek tanácskozása



November 24; I. Magyar Természetbarát Konferencia.

A Magyar Természetbarát Szövetséghez tartozó szervezetek rendezvényei


május 15-18. 11. Nemzetközi Barlangi Mentő Konferencia (Aggtelek)



Május 25-29; Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozója – (Felsőtárkány)



június 26.- július 1. XXXVII. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó és Különleges Kerékpárok II. Találkozója (Vajta,.)



Július 19.-29; Nemzetközi Tisza-túra
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