2. számú melléklet

MUNKACSOPORTOK
szponzori munkacsoport
elnökségi tagok: Balogh Andrea, Liziczai Sándor, Vincze Attila
CÉL:
A hazai szakmai események anyagi forrásainak biztosítása a pályázati források mellett.
Elsősorban a szakmával kapcsolatos cégek megszólítása és aktív bevonásuk a cél.
MEGVALÓSÍTÁS:
Személyes kapcsolatfelvétel a cégekkel a szponzorációs lehetőségek és ajánlatok
ismertetésének céljából.

média, arculat munkacsoport
elnökségi tagok: Liziczai Sándor, Tatai Zsombor
CÉL:
Olyan oldal működtetése, mely összefogja és közzéteszi a szakmai eseményeket, a szakmai
közéletet. Az eddigi tartalmak mellett fő cél, hogy a honlapon keresztül megvalósuljon a
Szövetség átláthatóbb működése, aktuális adatainak elérhetősége.
LEGFONTOSABB TARTALMAK:
MTSZ működésének bemutatása: taggyűlések, rendezvények hirdetése, beszámolók
közzététele
Szakmai élet követése: eseménynaptár, pályázatok közlése, munkák bemutatása
Tudásanyag összegyűjtése: tervezői, kivitelezői szakmai cikkek, érdekességek.
MEGVALÓSÍTÁS:
Rovatfelelősökkel és állandó főszerkesztővel rovatonként szétosztott besegítőkkel működne az
oldal, így biztosítva az állandó tartalmat.
BEVÉTELI FORRÁS:
Továbbra is pályázati pénzek és hirdetési felületek. Az üzemeltetés önkéntes alapon, társadalmi
munkában folyik.

gazdasági munkacsoport
elnökségi tagok: Máté Klaudia, Vincze Attila
további tagok: Fischer Márta, Matók Andrea (Jelentkezőket szívesen fogadunk!)
CÉL:
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A Szövetség bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése, koordinálása a fő feladat. Lehetséges
bevételi források keresése és a szervezet likviditásának biztosítása a cél. Eddigi elvégzett
feladataink között szerepel a jövő évi tagdíjtervezet kidolgozása, a 2015-ös éves bevétel-kiadás
táblázat kezelése és a 2016-os év költségvetésének megtervezése.

hallgatói kapcsolatokért felelős munkacsoport
elnökségi tagok: Máté Klaudia
további tagok: Dr. Boromisza Zsombor (BCE), Oláh Péter Ciprián (RBTSZK), Szabó
Gellért Vilmos (TÁJK-HÖK), Szűz Attila (TÁJK HÖK). (Jelentkezőket szívesen fogadunk!)
CÉL:
A hallgatók és a szakmagyakorlók kapcsolatának létrehozása, erősítése a cél. A munkacsoport
eddigi munkája során kidolgozott egy egész tanévet felölelő stratégiát, melyben a lehetséges
kapcsolódási pontokat tártuk fel. Ezek szakmai beszélgetések, estek, szakmai nap
szervezéséből, ötletpályázati lehetőségekről, mentor programról és a szervezet
kommunikációjába való besegítésről szólnak.
A legfontosabb cél, hogy a hallgatók és a tervezők is tudják, kihez fordulhatnak, ha a másik félre
van szükség (pl.: gyakorlat - gyakornok).

szakmapolitikai munkacsoport
elnökségi tagok: Balogh Andrea, Tatai Zsombor, Vincze Attila
társszervezetek: MÉK Táj- és Kertépítész Tagozata (MÉK-TKT), Tájépítészeti és
Településtervezési Kar
CÉL:
A tájépítész szakma poziciójának erősítése; a műszaki szemléletű tervezés, irányítás,
gondolkodás elmozdítása az átfogó, ökológiai alapú megközelítés felé. Kiemelt célterület a tervezési
rendszer, a tervezési jogosultság, az engedélyezési és ellenőrzési tevékenység szabályozása. Ezt a
célunkat erősíti, hogy ez év tavaszán létrejött Magyar Építészeti Tanács (MÉTA) tagja az MTSZ
is. Ezzel együtt valószínűsíthetően a véleményezési feladatok is jelentősen bővülnek a
szövetségnél.
Aktualitás, hogy az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását
célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a
kormány 17 olyan területet határozott meg az építésügy terén, ahol módosításokat,
változtatásokat tart szükségesnek.
BEVÉTELI FORRÁS:
Az érintett államigazgatási szervekkel kötendő stratégiai partnerség támogatási forrást is
jelenthet a szervezet számára.

külügyi munkacsoport
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elnökségi tagok: Eplényi Anna
CÉL:
Az európai szintű hírek, az IFLA közleményei, szakmapolitikai teendők, program- és
konferenciaajánlók a tagság és a hazai tájépítészek felé való rendszeres eljuttatása. A hazai
tájépítészet és a tájépítészek pozícionálása Európában, a virtuális és személyes jelenlét
erősítése és fenntartása. Proaktív, kezdeményező feladatok vállalása mind tematikus mind
szakmapolitikai területeken, tagjaink nemzetközi megjelenéshez juttatása, tanulmányutak
szervezése, külföldi delegációk fogadása. Idegennyelveket beszélő, külföldi megjelenést és a
nemzetközi ügyekbe való beleállást vállaló kollégák közösségének építése.
MEGVALÓSÍTÁS:
- az IFLA Europe-pal és az IFLA World-del való kapcsolat megtartása és ápolása első
sorban virtuálisan, másodsorban az éves közgyűléseken való részvétellel
- bekapcsolódás az IFLA levelezésén keresztül felmerülő ügyekbe, feladatvállalás
- folyamatosan biztosítani az információátadást az IFLA, az MTSZ Elnöksége és a tagság
között
- hírek, konferencia- és eseményajánlók közvetítése a média munkacsoport felé
- jelenlét a közösségi médiumokon keresztül

