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7. napirend
Előterjesztés a magyar Naturisták Egyesületének a Naturisták Magyarországi
Szövetségéhez (NAMASZ- hoz) történő csatlakozásáról
Tisztelt tagtársaim, tisztelt küldöttek!
Előterjesztésemet rövid ismertetéssel kezdem a NAMASZ-ról.
A Szövetség fő célja — tagjai érdekeinek védelmén keresztül — a naturista életforma
népszerűsítése, amit a Szövetség első sorban a naturizmus magyarországi követői,
magánszemélyek és szervezetek munkájának, tevékenységének az összehangolásával, a
köztük fennálló kapcsolatok ápolásával, új kapcsolatok kiépítésével és együttműködésük
támogatásával kíván elérni.
A Szövetség érdekvédelmi tevékenységet is ellát, amely keretén belül fellép a naturizmussal,
illetve a naturistákkal szemben esetlegesen tapasztalható érdeksérelmek megakadályozása,
elhárítása érdekében.
A Szövetség tagja a nemzetközi naturista világszervezetnek (International Naturist
Federation röviden INF) és ezúton képviselteti magát ezek testületeiben és rendezvényein. A
Szövetség kiterjedt külföldi kapcsolatok épített ki, amelyeken keresztül szerzett ismereteit
integrálja a magyar gyakorlatba és minden tagja részére érvényesíti azokat.
A szövetség létrejöttekor minden magyarországi naturista egyesület csatlakozott hozzá,
kivéve az MNE-t.
Sokak szerint a korábbi saját vezetőink iránti bizalmatlanság miatt, valamint gőgből mivel mi
vagyunk a legnagyobb létszámú naturista egyesület Magyarországon, vagy kitudja miért de
sajnos a helyzeten nem változott a 2012-es Küldöttgyűlésig, ahol újfent megbukott a
csatlakozási kísérlet.
Az MNE-nek a mai napig létezik egy leányszervezete, a Látóképi Naturista Egyesület, ami
ugyancsak tagja a szövetségnek. Szégyenletes módon eltávolodtunk tőlük az évek során,
egészen 2012-ig amikor személyesen látogattam meg őket és szerény lehetőségeikhez
mérten vendégül láttak. Együttműködésünket azóta is várják és kezdeményezik. Felmerül
bennem a kérdés, hogy miért is vagyunk mi különb naturisták, mint bármely magyar
egyesület?
Az MNE a NAMASZ létezése óta,azaz 2006 óta szívesen látott tagként van elismerve és
invitálva a szövetségben. Sajnos a korábbi küldöttközgyűlési döntések által és egyéb vezetői
befolyás és tudatos irányítás miatt az egyesületünk soha eddig nem lépett be a szövetségbe.
Több alkalommal, ami sajnos éveket jelent napirendre került a csatlakozás témája,
sikertelenül. Van egy tiszteletbeli NAMASZ tagunk is, Dr.Sárosi István személyében, aki
erőfeszítéseket tett korábban egyesületünk csatlakozásáért, amit a NAMASZ vezetők
értékeltek és ezért választották meg tiszteletbeli tagukká. A szövetségben vannak pártoló
tagok, támogató tagok és rendes tagok.
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Az MNE-t teljes jogú tagként tisztelnék köreikben, ahol a NAMASZ elnökségbe is
automatikusan bekerülhetne az MNE delegáltja. Megítélésem szerint ez egy olyan
lehetőséget és funkciót adna nekünk, amit hasznosan tudnánk alkalmazni a kempingünk
népszerűsítésében, reklámozásában.
2012-ben az INF, Horvátországban tartotta meg az éves, rendszeres kongresszusát ahova
személyes kezdeményezésemre a NAMASZ meghívott vendégként regisztrálta az MNE-t és
megfigyelőként részt vehettünk a gyűléseken. Az nemzetközi szövetség elnök asszonyának
személyesen bemutatkoztam és röviden tájékoztattam egyesületünk újraszületéséről és a
kempingünk létezéséről, működéséről. Emlékezetében élt még a kempingünk és
egyesületünk szép emléke, de úgy tudta, hogy már nem létezünk, ugyanakkor örömét fejezte
ki és biztatott bennünket a további munkára. A kongresszus idején megismerkedtem
továbbá a belga, a német, a szlovén és a holland naturista szövetségek elnökeivel és
promotáltam magunkat. Kivétel nélkül mindegyikük ismerte az MNE-Délegyháza szavak
jelentését és biztosítottak arról, hogy amint fogadó képesek leszünk, meglátogatnak
bennünket és népszerűsítik saját köreikben kempingünket. Csak a holland szövetség
rendelkezik 40ezer taggal és előfizetővel a saját publikálású kiadványaikra. Ezekben
felajánlották ingyenes megjelenésünket amennyiben tagjai leszünk a federációnak.
Kérdezem a tisztelt küldötteket és tagjainkat, hogy látnak-e egyenlőre jobb perspektívát az
MNE számára a nemzetközi megjelenésre és külföldi vendégek megjelenésére a
kempingünkben? Vagy talán ez nem célunk? Ez nem segítene bennünket a hosszú távú
üzleti tevékenységünkbe, a kempingvásárlásunkban?
Véleményem szerint nincs ebben a pillanatban egyéb lehetőségünk.
Mi is lenne ennek az ára részünkről?
A szövetség tagsági díja ötvenezer, azaz 50 000,- Ft/év ami nem sokkal több mint egy
hétvégi diszkó ára a Bermuda téren áfástól.
Ezzel szemben a szövetség kedvezményt biztosít tagjainak minden külföldi naturista
kempingben különböző szolgáltatásokban és végre felkerülnénk arra a Magyarország
térképre amin az összes magyar naturista strand és kemping rajta van 2006 óta csak az MNE
nem.
2014-ben a tervek szerint jóval kevesebb MNE rendezvényünk lesz mint eddig, viszont több
önköltséges esemény van betervezve lelkes MNE tagok kezdeményezésére, ezért úgy
gondolom, hogy egy diszkó árát feláldozhatjuk az egyesületünk előrehaladása érdekében.
Egyébként a szövetségből való kint maradásunknak nagyon rossz fényt vet ránk, úgy itthon
mint külföldön is. Egyszerűen nem értik a magyar és külföldi naturisták, hogy miért nem
akarjuk. Szerintem egyébként "már csak azért sem akarjuk".
Egyéb következtetésem is van, miszerint az MNE már nem egy naturista egyesület hanem
inkább egy "Délegyházi területbérlők szövetkezete" akiket semmilyen rajtuk kívülálló
naturista esemény, élet, mozgalom, sport, összefogás és közös tevékenység nem érdekel.
Nagy hiba ez!
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Ugyanis amikor már nem fognak létezni azok az alapító tagok akik létre hozták a mi
egyesületünket, mi marad utánuk? Mit hagynak az utódoknak, az utókornak? Miért is hozták
létre ezt az egyesületet? Csak arra a rövid 30-40 évre, aminek lassan itt a vége? El fognak
fordulni tőlünk a naturisták, nem lesznek napi, hétvégi és külföldi vendégeink. Napjainkban
és a jelenlegi elnökség utolsó napjaiban is azért is munkálkodunk, hogy hogyan hozhatnánk
be újra a külföldi vendégeket.
Nos, szerintem az első lépés pont az lenne, hogy belépjünk a NAMASZ-ba.
Kérem a tisztelt küldötteket, hogy fentiek alapján gondolják át helyzetünket és felelősen
szavazzanak a csatlakozásunkról.

Tóth Attila
az MNE elnöke
Délegyháza, 2014. március 10.
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