SZÖVET Közgyűlés
2020. október
2. napirend: A további működésünk megvitatása.
Balogh Péter – Elnöki felvezető, illetve javaslat /koncepció

A SZÖVET egy szakmai-értékrendi szövetség. Egy szakmai-értékrendi koncepcióban
egyetértő emberek társulása, vagyis szövetsége az ÉLŐ Tiszáért /Tájért.
A SZÖVET szakmai-értékrendi koncepciója az Alapszabály mellékletében (Alapaelvek” http://elotiszaert.hu/a-szovetseg-az-elo-tiszaert-programja-koncepcioja-alapelvei/ ) az
alapítás óta időt állóan meg van fogalmazva, illetve a működés során született számos
szakmai anyagban megnyilvánult, egyben pontosodott, részleteződött. Egyik legutóbbi
aktuális
megjelenése
a
„Vízválasztó
Nyilatkozat”,
2020
februárjából.
(http://elotiszaert.hu/wp-content/uploads/2020/07/vizvalaszto-nyilatkozat-2-bevalairok.pdf )
A SZÖVETnek az utóbbi években 2 lába van, ezzel áll a valóság talaján, ezek megtámasztjákkiegészítik egymást, biztosítják a rugalmasságot.
Egyrészt a piaci-gazdasági láb,
másrészt a szakmai-tudományos láb.
A működés /tevékenység is ebbe a 2 irányba rendeződik:
 piaci-gazdasági érdekképviselet (az Élő Tisza érdekében),
 szakmai-tudományos érdekképviselet (az Élő Tisza érdekében).
Az egyikben segítünk a termelők termékeit a fogyasztókhoz juttatni,
a másikban segítünk az élő táj tudását terjeszteni (felfelé, oldalra és lefelé is.)
A két láb egy testben ér össze, egy Koncepció adja a tevékenységek legitimitását és
tartalmát,
ez pedig az ÉLŐ Tisza koncepciója. Hogy a táj él, minden léptékben és minden részében,
beleértve (főleg) a normális emberi tevékenységet. A tevékenység akkor normális, ha ezt
az életet (értékrendet-struktúrát-működést) szolgálja /tartalmazza.
A működés megnyilvánulása
 egyrészt az Élő Tisza piacok (az elmúlt években stabil és komoly „márkanév” lett),
 másrészt az Élő Tisza koncepció szakmai-tudományos képviselete, ami a hivatalos
és nemhivatalos szakmai fórumokon, illetve média-felületeken nyilvánul meg.
(Ld. még a tavalyi beszámoló szöveges részében: http://elotiszaert.hu/szovet-beszamolo2019_kieg-pk-542/
)
Ide tartozik, legfontosabb, illetve legkézenfekvőbb feladatként médiamegjelenésünk
fejlesztése – még az alap-működés részeként. Ehhez mostmár jó keretet nyújt az elmúlt év
eredményeként az új honlap, illetve nyitható fészbuk oldal (döntés kérdése). A
„Tudástár” működésének megnyilvánulásaként várom, hogy rendszeresen közöljünk vízés tájgazdálkodási szakmai-tudományos tartalmakat, amik nagyrészt hivatkozások rövid
kommentárokkal, ajánlókkal, másrészt saját vélemény-nyilvánítások aktuális ügyekben (pl.
öntözésfejlesztés, fakivágás, Attenborough-film, stb.). Ezt csinálja a tagság szakmaitudományos része.

Az alap-működés felszíni megnyilvánulásai mögött van a háttérmunka:
a PIACTÉR mögött a termelés, termeltetés, válogatás, szállítás, marketing, stb,),
a TUDÁSTÁR mögött a szakmai folyamatok nyomonkövetése, az álláspontok egyeztetése
(szakmai belső levelezés!), a hozzászólások megírása, közzététele, stb.
A SZÖVET irodája, vagyis az otthondolgozások (vö. homeoffice) közös íróasztala a honlap;
és esetleg a hozzá csatlakozó fb-oldal. (Egyelőre csak a Városmajori piacnak van külön fb
oldala.) Ez (is) működésünk megjelenése, ahol a PIACTÉRi tevékenységek is láts(s)zanak
online, a TUDÁSTÁRiak meg pláne. A http://elotiszaert.hu a SZÖVET standja az internet
online piacán.
A SZÖVET felépítése /szervei az Alapszabályban szabályozottan:
 Elnökség (3 + 1 fő elnökkel) viszi a napi ügyeket (titkárság funkció).
o A PIACTÉR ügyeit Barát József viszi.
o A TUDÁSTÁR ügyeit Balogh Péter.
 Felügyelő Bizottság (az elmúlt években nem volt indokolt – bővebben a 3. napirendnél)
 Tudományos Tanács (az elmúlt években formálisan nem – bővebben a 3. napirendnél)
 Közgyűlés (a továbbiakban szeretném, ha a tagság aktívabb levelezésben venne részt)
 Kulcsszereplő még a könyvelő (Török Enikő, Nagykörűből).
Az elmúlt év /elnöki tevékenységem tanulsága, hogy a „titkári”, adminisztrációs feladatok
megoldásában kellene segítség. Azt gondolnám, hogy együtt jár a könyvelési feladatokkal,
de egyelőre nem sikerült ezt megoldani. A gyakorlatban Kajner Péter, korábbi elnöki
tapasztalatával és jobb adminisztrációs affinitásával segített sokat.

A tagság, azon emberek, akik működését ezen az elveken és területeken összefogja a
SZÖVET (tehát akik egy koncepció mentén szövetségben vannak az élő Tiszáért). A SZÖVET
legitimációját az Élő Táj koncepció adja, amit a társulók hitelesítenek. A tagok
tulajdonképpen egymást legitimálják és akkreditálják. Formai felvételt lehet ajánlani, illetve
kérni. Az elnökség dönt, a közgyűlés véleményez.
Kézenfekvő, hogy a tagok is ezen 2 területbe, azaz tagozatba rendeződnek (tagozódnak:).
A tagság szervezésének (az Egyesület növekedésének) így feltárul a természetes útja:
 egyrészt az Élő Tisza piacok termelői (és akár vásárlói),
 másrészt az Élő Tisza tudásának hirdetői.
Az előzőek, a mezőgazdasági termékesek kapnak egy konkrét védjegyet, a szellemi
termékesek egy Koncepcióhoz való tartozást, amivel kinyilváníthatják, hogy dolgozzanak
bár akárhol, ezzel a Koncepcióval egyet értenek, azt gondolják, hogy ez szakmailag helyes,
ezt a programot munkájukkal és tagdíjukkal támogatják.
Ennek megfelelően a tagság, névvel-státusszal és tevékenységgel, vagyis rövid
„hitvallásssal” jelenik meg – a „cégben”, és magam részéről javaslom, hogy a honlapon is.
(döntés)

Az együvé tartozás /közösség-élmény jelképeként javaslom, és kínálkozik a „Támogatói
Táska” (http://elotiszaert.hu/tamogatoi-taska/ ), de dönthetünk SZÖVET-es poló mellett is
(stb), ezt a tagok megkapnák, amennyiben támogatói szintre emeljük a jelenleg jelképes
tagdíjat, és /v. a „rendes” tagok egyben „pártoló” tagokként is megnyilvánulnak.

Az anyagiak biztosításaképpen alapból /elvileg a társulók összeadják a szervezet alapműködésének költségeit, ami által az emelt-működés lehetőségéhez is jutunk. Vagyis a
szervezet „használata” által el kell tartsa saját magát.
A működtetésért cserébe a tagok használhatják a szervezetet: árulhatnak és
taníthatnak, nyilatkozhatnak, pályázhatnak, stb. A tagok jogosultak használni a logót és
a SZÖVET által tulajdonolt „Élő Tisza” védjegyet. (A védjegy használata külön kérdés.)
A megnyilvánulásokat egyeztetni kell az aláíróval /felelőssel. (Ha az elnök az aláíró, akkor
azzal, ha projekt, akkor azzal. „Az a baj”, illetve az Alapszabály szerint /V.3./ végülis
mindenért az elnök a felelős.) Egyéni nyilatkozatáért, előadás, megjelenés, vélemény
mindenki maga felel. Testületi véleményt a testület ad ki. (Egyeztetés levlistán,
telefonon, személyesen, taggyűlésen, eseti munkacsoportokban..)
Az alap működés költségei az alábbiakból tevődik össze:
 honlap fenntartása
 védjegy fenntartása
 bankszámla fenntartása
 könyvelés fenntartása
Ez jelenleg nagyjából 200 ezer Ft évente, amire most megvan a fedezet a következő másfél
évre (az én elnöki mandátumom lejártáig) – bár ez még a VízVálasztó pályázat
elszámolásától, s annak elfogadásától függ.
Egyébként pedig ez 40 ember 5000 Ft-os befizetésével biztosítható. Valamint kérdés a
költségek csökkenthetősége (bankváltás, ingyenes honlap-tárhely döntés, adatok
pontosítása).
Ennyi pénzből, a tagok önkéntes munkájával, a SZÖVET csinálja azt a tevékenységét, amit a
honlapon megjelenít, a heti rendszerességű piacokat, illetve a heti rendszerességű
megjelenéseket a szakmai-tudományos piacon (blogcikkek, fészbuk-bejegyzések,
véleményezések, fórumok, előadások, kurzusok, konferenciák – az Élő Táj és az ártéri
tájgazdálkodás képviselete-terjesztése).
Megjegyzendő, hogy a PIACTÉR tevékenysége eltartja a benne dolgozókat, sőt a Szervezet
fenntartásához is hozzájárul, esetleg a védjegy fenntartásán túl is; és a TUDÁSTÁR
tevékenysége is tudja ezt külső források becsatornázásával.
Tehát az alap működésbe ágyazva tud megjelenni az „emelt” működés, vagyis az eseti
projektek, amiket pályázat finanszíroz, nyilván a szervezet fenntartásához hozzájárulva,
(nagy lehetőségekkel a TUDÁSTÁR területén, beleértve gyakorlati megvalósításokat, akár
a környezeti nevelés, akár gazdálkodás területén). A projekteknek van külön felelőse,

résztvevői költségvetése, elszámolása, stb. (Az irodában külön íróasztal, a honlapon külön
aloldal – ami lezárulása után bekerül az archívumba, a többi lezárult projekt mellé.)
Az idei évben egy pályázatot adtunk be, amit az Agrárminisztérium Zöld Forrás
pályázatához én készítettem, tulajdonképpen VízVálasztó pályázat folytatásaképpen, és
ami nem nyert támogatást.
Ugyanakkor a szakmai tartalmait ide másolom, mert a működési javaslataimat, illetve a
rövidtávú terveimet jól illusztrálja.

I. Tervezett tevékenység ismertetése:
„VízVálasztópolgármesterképzés”
- Ismeretterjesztő, környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek
készítése és kiadása.
- Szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, működtetése.
- Környezeti tanácsadás.
Ezek a tevékenységek a SZÖVET „Tudástár” részének működtetése: a SZÖVET „virtuális
irodájának” tevékenysége („VízVálasztó Tanácsadó Iroda”), ahol a SZÖVETben dolgozó
szakértők a vízválasztás szakmai anyagait előállítják, megbeszélik és bemutatják. Ez a
tevékenység főleg a számítógépeken folyik, és befelé a levelező lista forgalmában, kifelé a
honlap (mint az iroda kirakata /”monitorja”), a fészbuk-oldal, a „Youtube-egyetemen” való
megjelenésben, személyes előadásokban és egyéb megnyilatkozásokban látszik. Reálisan
mindenképpen ezres nagyságrendű víz- és tájhasználó állampolgár érhető el, ami a digitális
statisztikákkal jól kimutatható.
Az alábbi eredmények elérését célozzuk és vállaljuk a támogatás esetén:
- „Vízválasztó Tananyag”: az összegyűlt tudományos ismeretek tananyaggá szervezése
és megjelenítése (powerpoint alapú tananyagok, amelyek animálhatók, és a közösségi
tudásmegosztó oldalakon közzé tehetők, amik összeállnak egy új formátumú
„tankönyvvé”).
- „VízVálasztó Tanács”: a víz- és tájhasználattal foglalkozó hazai tudományos és
gazdálkodói társadalom jeles képviselőinek összegyűjtése – szövetségben az Élő
Tiszáért. Cél a vízvisszaforgató vízgazdálkodásra való áttérést támogató megfelelő
szakmai ismeretekkel rendelkező személyen (VízVálasztó polgárok) „összeszövése”,
hogy erős SZÖVETtel tudjuk segíteni a vízgazdálkodás megújulását. (Ez által az
alapszabályában is megjelenő „Tanácsadó Testület” megújítását is elérnénk.)
- „VízVálasztó Tudásmegosztás”:
- digitális megjelenés: honlapon, facebook-on, youtube-on,
- személyes megjelenés: előadások tartása,
- analóg megjelenés: kiadványokban (rollup /leaflet /poszter /füzet /könyv formátum).

II. Tervezett tevékenység ismertetése:
„Egy VízVálasztó Polgár továbbélése”: „Flachner Zsuzsanna Emlékkonferencia”
- Ágazati szakmai rendezvény szervezése és lebonyolítása.
Flachner Zsuzsanna (1965-2010) a természetvédelmi tájhasználat nagyon aktív
kezdeményezője volt, e munkájából ragadta el a gyilkos kór (2010.nov.28-án). Munkája ma is
aktuális, és tovább él a SZÖVETben, illetve egyéb volt munkatársai által, vagy a hivatalos
munkahelyén az MTA TAKI-ban. A környezetügy helyzete is nagyon indokolja, hogy
halálának 10. évfordulóján az Ő emléke kapcsán tekintsük át az Ügy helyzetét.
Várható érintett létszám: 10 előadó, 50-60 fő személyes résztvevő, többszáz fő közvetve
résztvevő (a tudásmegosztáson keresztül).
- A konferencián volt munkatársai és szellemi örökségének folytatóit kérjük fel előadások
megtartására.
- A szakmai anyagokat szeretnénk megjeleníteni, a továbbhasznosításukat segítendő,
honlapon, videófelvételeken és tanulmánykötetben.
- A konferencia szervezési és lebonyolítási költségeihez kérünk támogatást (meghívó,
terem, étkezés, stb.).
- Flachner Zsuzsa emlékének kopjafa állítását is tervezzük, melynek elkészítése az
Egyesületen belül történik, a felállításához kérünk támogatást.

III. Tervezett tevékenység ismertetése:
„VízVálasztó polgári védelmi gyakorlatok”: Fás-legelő kialakítása
- Élőhelyvédelem, tájvédelem.
A SZÖVET gyakorlati tájgazdálkodási tevékenysége, melyek egyrészt a jó gyakorlatok
mintaértékű felmutatását szolgálják, másrészt az ismeretszerzésünk forrásai, közvetlen
kapcsolattartás a vidéki valósággal. Jelen támogatási időszakban jelenleg az alábbi
tevékenységeket tervezzük:
- homokhátsági vízvisszatartás (Dong-ér /Szank-Jászszentlászló),
- háztartási vízvisszatartó megoldások (Eger, Nagykörű, Ópusztaszer),
- fás-legelő élőhely kialakítása és fenntartása hullámtéren (Nagykörű).
Ezek közül a legnagyobb, illetve jól tervezhető és sajáterőnkön felüli költség a hullámtéri
természetes szukcesszió által felnövő dzsungel igazításával fás-legelő kialakítása, ami a
cserjeszint célzott zúzását, tisztító kaszálását jelenti. Erre kérjük a támogatást.
Konkrét bruttó 20 hektáros terület támogatásáról van szó (Nagykörű 0163/1-13), aminek
legalább 60 %-án van zúzási szükséglet, amennyiben sikerül a táj karbantartása, akkor
szarvasmarha legeltetésre van lehetőségünk. Az ehhez szükséges munkálatokat sajnálatos
módon a jelenlegi agrárszabályozás nem támogatja, minthogy a hullámtéri legelő fajösszetétele
nem felel meg az Uniós előírásoknak, illetve az MVH szabályainak.

