Szeretnék eleget tenni egyik ígéretemnek, miszerint bemutatom nektek a Nemzetközi Mensa
felépítését, működését.
A Nemzetközi Mensa hivatalos nyelve az angol. Az alábbi írást a Nemzetközi Mensa elnöke,
Willem Bouwens publikálta 2010‐ben, és Chrobacsinszky Eszter tagtársunk fordította le
magyarra.
Olvassátok érdeklődéssel, hátha megjön a kedvetek a nemzetközi szerepvállaláshoz, vagy a
www.mensa.org honlap tanulmányozásához, amelyre nemzeti tagként regisztrálhattok is.
Szalma Tibor

A nemzetközi Mensa egyszerűsített bemutatása
1. Szervezeti felépítés és kapcsolatok
1.1. Mivel foglalkozik a nemzetközi Mensa?
Ez a dokumentum a nemzetközi Mensa szervezetét mutatja be, kiegészítve az alábbiakkal:
‐ tevékenységek,
‐ választott és kinevezett tisztségviselői pozíciók,
‐ bizottságok,
‐ az IBD és annak tevékenységei,
‐ az angliai iroda szerepe,
‐ a Mensa International Limited feladatai,
‐ a nemzetközi Mensa‐szervezet tevékenységei stb.
Röviden: bemutatja a nemzetközi Mensa kapcsolatát a nemzeti Mensákkal.
1.2. Hogyan tömörülnek szervezetté az egyes tagok?
A Mensa több mint 100 országban körülbelül 110 000 tagot számlál. Ebből 44 országban létezik
szervezeti formában. Azon országok közül, ahol nincs Mensa‐szervezet, 28‐ban mindössze egy, 10
további országban pedig kevesebb, mint 5 tag él. A nemzeti Mensák három különböző szervezeti
formában létezhetnek, fejlettségüktől függően.
‐ Az alakuló nemzeti Mensa a legegyszerűbb forma. Ehhez minimum 50 tagra van szükség. További
feltétel a rendszeres találkozók szervezése, a tagok által elfogadott alapszabály, illetve a
rendszeresen megjelenő hírlevél. Jelenleg a következő nyolc országnak van alakuló nemzeti Mensa
státusza: Görögország, Luxemburg, Fülöp‐szigetek, Mexikó, Egyiptom, India, Pakisztán és Szlovénia.
Az alakuló nemzeti Mensaként való elismerésről a nemzetközi elnökség dönt.
‐ A következő szint az ideiglenes nemzeti Mensa. Ehhez teljesíteni kell az alakuló nemzeti Mensák
számára előírt követelményeket, ezen felül a szervezetnek rendelkeznie kell legalább 100 taggal,
valamint a nemzetközi Mensa (és a tagok) által elfogadott alapszabállyal, évente taggyűlést kell
rendeznie, és szükség van ombudsmanra (vagy békéltető bizottságra), illetve nemzeti felügyelő
pszichológusra is. (Alakuló nemzeti Mensa esetén a tesztírásokat a nemzetközi szervezettel közösen
bonyolítják le.) Nyilvánvaló, hogy az éves taggyűlés, az ombudsman és a felügyelő pszichológus

megléte nagy előrelépést jelent egy alakuló nemzeti Mensa számára. A szervezet jellege a taglétszám
emelkedésével megváltozik: az alakuló nemzeti Mensát gyakran egy maroknyi ember „viszi a hátán”,
az ideiglenes nemzeti Mensában már kívánatos és el is várható, hogy a demokratikus szellem
erősödjön, és a szervezet struktúrájában is kifejezésre jusson. Jelenleg a következő hat országnak van
ideiglenes nemzeti Mensa státusza: Argentína, Kolumbia, Izrael, Japán, Macedónia és Szlovákia.
‐ A harmadik lépés a teljes jogú nemzeti Mensává válás. Ehhez az ideiglenes nemzeti Mensákra
vonatkozó valamennyi követelményt teljesíteni kell, ezen felül a szervezetnek legalább 250 taggal kell
rendelkeznie, és túl kell lennie legalább két éves taggyűlésen. Ez a követelmény azért szükséges, mert
ez igazolja a nemzeti szervezet egyfajta folytonos működését.
Teljes jogú nemzeti Mensa működik az alábbi országokban: Ausztrália, Brazília, Cseh Köztársaság,
Franciaország, Magyarország, Malajzia, Norvégia, Horvátország, Szingapúr, Svédország, Ausztria,
Bulgária, Dánia, Németország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Dél‐Afrika, Svájc, Montenegró,
Belgium, Kanada, Finnország, Hongkong, Dél‐Korea, Új‐Zéland, Szerbia, Spanyolország, Egyesült
Királyság, Amerikai Egyesült Államok.
‐ Azok a tagok, akiknek Mensa‐szervezettel nem rendelkező országban élnek, a nemzetközi Mensa
közvetlen tagjai, vagyis közvetlen nemzetközi tagok.
1.3. Hogyan épülnek fel a nemzeti Mensák?
A nemzeti Mensák (és a közvetlen nemzetközi tagok) a nemzetközi Mensa‐szövetség tagjai. Lásd az
alábbi ábrát.
A Mensa főbb szervezeti egységei
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1. ábra: A főbb jogi keretek, a döntéshozás helyei, a tagok választják meg a nemzetközi Mensa‐szervezet
tisztségviselőit.

A nemzeti Mensák független, nemzeti szinten működő szervezetek. A döntéseket általában az
elnökség vagy az éves közgyűlés hozza. A nemzeti Mensák és a közvetlen nemzetközi tagok
összessége alkotja a nemzetközi Mensát. A közvetlen nemzetközi tagok ideiglenes nemzeti Mensát
alakíthatnak. A Mensa‐szövetségben a döntéseket a nemzeti Mensák képviselői és a nemzetközi
szinten megválasztott elnökségi tagok közösen hozzák. Ők a Nemzetközi Igazgatótanács (IBD)
keretében ülnek össze.
A nemzetközi Mensának van egy bejegyzett vállalkozása (a brit törvények szerint egy korlátolt
felelősségű társaság), ez a Mensa International Limited (MIL). A MIL a tulajdonosa többek között a
Mensa márkanévnek és logónak (mindenütt a világon, néhány kivétellel). Ez a vállalkozás két
alkalmazottat foglalkoztat, és gondozza a MIL licenszszerződéseit. A döntéseket ebben az esetben a
nemzetközi elnökség és a tagok hozzák (ugyanazok, akik az IBD‐találkozókon is részt vesznek).
A gyakorlatban a MIL hajtja végre a nemzetközi Mensa‐szervezet döntéseit, például az IBD‐találkozón
születetteket. Mindkét szervezetnek a nemzetközi elnökség a vezető testülete.
A nemzetközi elnökséget (ExComm) a nemzetközi szinten megválasztott (választást kétévente,
legközelebb 2011‐ben tartunk) elnökségi tagok, valamint a nemzetközi Mensa‐szervezetben legalább
4 szavazattal rendelkező nemzeti Mensák ( jelenleg az Egyesült Királyság, valamint az Amerikai
Egyesült Államok) elnökei alkotják. Erről további információt tartalmaz a nemzetközi Alapszabály,
illetve a nemzetközi Mensa weboldala. A nemzetközi választásokat kétévente tartják, ilyenkor
választják meg a nemzetközi Mensa‐szervezet öt tisztségviselőjét. A nemzetközi Mensa elnöksége
egyben a MIL vezető testülete is.

2. Belső szervezeti felépítés
2.1. Hogyan épül fel a nemzetközi Mensa belső irányítási rendszere?
A nemzetközi Mensa (szövetség) irányítási rendszerének öt kulcseleme:
‐ a Nemzetközi Igazgatótanács (IBD);
‐ az öt, nemzetközi szinten megválasztott elnökségi tag;
‐ az egyes pozíciókra kinevezett önkéntesek;
‐ a kinevezett bizottságok;
‐ és a MIL‐iroda ügyvezető igazgatója és adminisztrációs munkatársa.
A Nemzetközi Igazgatótanácsban (IBD) minden teljes jogú nemzeti Mensa képviselteti magát. A
testület évente egyszer ül össze személyesen, év közben pedig levelezőlisták és fórumok segítségével
tartják a kapcsolatot és hoznak döntéseket.
Az IBD‐tagok (országok) szavazati súlya függ az adott ország Mensa‐tagjainak számától: 500 és 999
tag között 1 szavazat jár, 1000 és 4999 tag között 2 szavazat, 5000 tag felett pedig 3 szavazat, illetve

minden további 5000 tag után még egy szavazat. A nemzetközi szinten megválasztott elnökségi tagok
mindegyike egy szavazattal bír.
A legutóbbi (2009‐es) IBD‐ülésen összesen 58 voksot lehetett leadni: a legtöbb szavazattal az Egyesült
Államok rendelkezett (11 szavazat). Egy küldött legfeljebb 3 szavazatot adhat le, ezért az Egyesült
Államok 4 küldöttel vett részt a találkozón. Az öt nemzetközi elnökségi tagon kívül 33 küldött érkezett
a nemzeti Mensáktól, vagyis összesen 38, szavazati joggal rendelkező résztvevő volt jelen. Szavazati
jog nélkül részt vettek még:
‐ az ügyvezető igazgató (aki az angliai irodát működteti);
‐ az adminisztrációs munkatárs (jegyzőkönyvvezető);
‐ Abbie Salny tiszteletbeli elnök (részvételi joga van);
‐ a nemzetközi felügyelő pszichológus (ISP).
A nemzetközi Mensa‐szervezetet az IBD irányítja. Az elnökség (ExComm), amely az öt nemzetközi
szinten megválasztott tagon kívül az IBD‐ben legalább 3 szavazattal rendelkező nemzeti Mensák
(jelenleg csak az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, bár Németországban már kb. 7400 tag
van, és ez a szám gyorsan nő) elnökeit is magában foglalja. A nemzetközi elnökség tehát 7 főből áll.
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2. ábra: A Mensa International belső szervezeti felépítése

2.2. Milyen önkéntes tisztségviselőket neveznek ki nemzetközileg?
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Az International Journalban minden tavasszal megjelennek azok a pozíciók, amelyekre a következő
(szinte mindig októberre eső) IBD‐ülés során önkéntest fognak kinevezni. Minden Mensa‐tag
pályázhat ezekre a pozíciókra. A kinevezésekről az IBD‐ülés során szavazással döntenek. A kinevezés
általában 2 vagy 3 évre szól. A szóban forgó pozíciók az alábbiak:
‐ nemzetközi ombudsman;
‐ nemzetközi felügyelő pszichológus;
‐ nemzetközi archívumkezelő;
‐ alapszabályfelelős;
‐ SIGHT‐koordinátor;
‐ SIG‐koordinátor;
‐ Mensa World Journal‐szerkesztő (korábban: International Journal‐szerkesztő);
‐ nemzetközi programkoordinátor.
A tisztségviselőket általában az IBD‐n nevezik ki, de néha (például a nemzetközi választási bizottság
esetében) IBD‐ülések között is sor kerülhet rá.
2.3. Kivel kerülnek leggyakrabban kapcsolatba a tagok?
‐ A nemzetközi ombudsman igyekszik megoldani a konfliktusokat két nemzeti Mensa között, egy
nemzeti Mensa tagja és egy másik nemzeti Mensa között, illetve két különböző nemzeti Mensa egy‐
egy tagja között, valamint más helyzetekben. Az ombudsman működésének kereteit a nemzetközi
alapszabály tartalmazza. Egy nemzeti Mensa, illetve annak tagja közötti konfliktus nem tartozik a
nemzetközi ombudsman hatáskörébe.
‐ A nemzetközi felügyelő pszichológus (ISP) kapcsolatot tart a nemzeti felügyelő pszichológusokkal
(NSP), tájékoztatja őket a használatos tesztekről, és biztosítja, hogy valamennyi nemzeti Mensa által
használt teszt megfelel a Mensa International követelményeinek.
‐ Az alapszabályfelelősre (CRO) akkor van szükség, amikor egy nemzeti alapszabály megváltozik. Az
eljárás menete az, hogy mielőtt a tagok megszavazhatnának egy alapszabály‐módosítást, a
nemzetközi alapszabályfelelősnek azt jóvá kell hagynia. Ő biztosítja azt is, hogy az alapszabály
továbbra is megfeleljen a minimális követelményeknek (Minimális Standard Alapszabály‐
követelmények, MSCR). Ezek a feltételek írják elő például a 2%‐os tagsági kritériumot, illetve azt,
hogy lennie kell választott elnökségnek, ombudsmannak vagy békéltető bizottságnak, éves
közgyűlésnek, stb. Az MSCR a Mensa International honlapján olvasható.
‐ A SIGHT‐koordinátor kapcsolatot tart valamennyi nemzeti SIGHT‐koordinátorral. Ő segíthet szállást
találni azoknak, akik külföldi Mensa‐tagoknál szeretnének megszállni (ez gyakran olcsóbb, mint
hotelben lakni).
‐ Az International Journal (IJ) szerkesztője felügyeli az évi 10‐12 szám megjelenését. Az IJ a nemzeti
Mensák kiadványaiban is megjelenik.

2.4. Milyen nemzetközi bizottságok léteznek?
‐ Tehetséggondozó Bizottság
‐ Internetes Jelenlét Tanácsadó Bizottság
‐ Licensztanácsadó Bizottság
‐ Név‐és Logóvédelmi Bizottság
‐ Díjak Bizottsága
‐ Fejlesztéstámogató Bizottság
‐ Koherenciavizsgáló Bizottság
2.5. Mely bizottságokkal kerülnek leggyakrabban kapcsolatba a tagok?
‐ A Tehetséggondozó Bizottság hangolja össze a tehetséggondozó programot kidolgozó vagy
folytató nemzeti Mensák tevékenységét.
‐ A Licensztanácsadó Bizottság véleményét a nemzetközi vagy a nemzeti elnökség mindig
kikéri, mielőtt engedélyezné a Mensa nevének vagy logójának kereskedelmi célra való
felhasználását. Jelenleg több olyan kereskedelmi szerződés van érvényben, melynek
értelmében harmadik felek használhatják a Mensa márkanevet (például rejtvénykönyvek
kiadásakor). Ezek a megállapodások hozzájárulnak a Mensa név ismertségéhez, és
jövedelmet generálnak.
‐ A Név‐és Logóvédelmi Bizottság biztosítja, hogy a Mensa nevét és logóját megfelelően
használják (az erre vonatkozó útmutató megtalálható a Mensa International, és általában a
nemzeti Mensák honlapján is).
A bizottság felhívja az elkövetők figyelmét az útmutatótól való eltérésre. Rendkívül fontos,
hogy a nevet és logót megfelelően, vagyis változatlan formában tüntessék fel. Az Egyesült
Államokban a Mensa évente több tízezer dollárt fordít a név és a logó védelmére. Az elmúlt
években a Mensa‐logónak számos tetszetős változata bukkant fel. Bár kétségtelenül a
legjobb szándék vezette a tervezőket, ezek nem engedélyezettek.
‐ A Koherenciavizsgáló Bizottság állandó bizottság. Feladatuk az összes belső szabályzat
ellenőrzése és frissítése.

3. Mi az elnökség feladata?
3.1. Mivel foglalkozik a nemzetközi Mensa‐szervezet elnöksége?
Az elnökség jelenleg hét főből áll: az öt nemzetközileg megválasztott tagon kívül az IBD‐ben legalább
4 szavazattal rendelkező nemzeti Mensák elnökei is részt vesznek a munkában. Ők irányítják a Mensa
mindennapi működését két IBD‐ülés között. Tulajdonképpen mit is csinálnak? Először tekintsük át az
egyes tisztségeket. Ezeket részben a nemzetközi alapszabály, részben az egyedi feladatkörök
határozzák meg.
3.2. Mivel foglalkozik a nemzetközi elnök?
A nemzetközi elnök a Mensa elnökségének feje, vezeti az elnökségi üléseket, és a Nemzetközi
Alapszabálynak megfelelően intézi a nemzetközi ügyeket.
3.3. Mivel foglalkozik a nemzetközi titkár?

A nemzetközi titkár felelős a Mensa nemzetközi irodájáért és a nemzetközi kiadványokért.
Megválaszolja a tagok és a külsősök kérdéseit, kezeli a közvetlen nemzetközi tagok listáját, szétküldi
az illetékeseknek az IBD‐ülések napirendjét és jegyzőkönyveit, kezeli és frissíti az összes nemzetközi
megállapodást, illetve más, rá osztott feladatokat is ellát.
3.4. Mivel foglalkozik a nemzetközi kincstárnok?
A nemzetközi kincstárnok a Mensa pénzügyeinek irányítója. Felelős a pénzügyi könyvelésért; ő
nyújtja be elfogadásra az éves költségvetést az IBD‐nek, illetve egyéb feladatokat is elláthat.
3.5. Mivel foglalkozik a kis nemzeti Mensákért felelős igazgató?
A kis nemzeti Mensákért felelős igazgató az elnökség olyan tagja, akiket nem a nemzetközi tagság
választ meg, hanem az IBD tagjai. Ő képviseli a kisebb (500‐10 000 taglétszámú), de teljes jogú
nemzeti Mensák érdekeit. A 250 tagnál kisebb létszámú Mensák a később tárgyalandó nemzetközi
fejlesztési igazgató hatáskörébe tartoznak, a 10 000‐nél több taggal rendelkező Mensák elnöke pedig
maga is tagja a nemzetközi elnökségnek.
3.6. Mivel foglalkoznak a 3‐nál több szavazattal rendelkező Mensák (jelenleg 2 ilyen van)
elnökei?
Külön feladatkörük nincs, a Mensa általános érdekeit képviselik. Mivel nagy létszámú, professzionális
szervezetet vezetnek, olyan tudással és tapasztalattal segítik az elnökséget, amelyre szükség esetén
támaszkodni lehet.
A nemzetközileg megválasztott tagok legfeljebb két egymást követő ciklusban tölthetik be ugyanazt a
pozíciót.
A fentiek leírják az elnökségi tagok feladatait és felelősségük körét. Ezek azonban túlságosan sok
munkát rónának egy‐egy önkéntes tagra, akinek gyakran teljes‐ vagy részmunkaidős állása is van.
Ezért a Mensa irodát tart fenn az Egyesült Királyságban, ahol fizetett alkalmazottak segítik az
elnökség munkáját és látják el a rutinfeladatokat. Michael Feenan ügyvezető igazgató (ED) és
Christine Cousins adminisztrációs munkatárs (AM) részmunkaidőben dolgozik.

4. Mivel foglalkozik a Nemzetközi Igazgatótanács (IBD)?
4.1. Melyek a nemzetközi Mensa Nemzetközi Igazgatótanácsának (IBD) feladatai?
‐ Az IBD felelős a Mensa irányításáért és fejlesztéséért azokban az országokban, ahol nincs elismert
nemzeti Mensa.
‐ Az IBD általánosan elfogadott irányelveket fogalmaz meg; megvitatja az Alapszabályban nem
szabályozott kérdéseket; felkérésre, vagy ha szükségesnek ítéli, támogatja a nemzeti Mensákat;
meghatározza a nemzeti Mensa státusz feltételeit; folyóiratot és könyveket jelentet meg; jóváhagyja
a nemzetközi Mensa‐találkozókat; támogatja a Mensa céljainak megfelelő kutatásokat; fenntartja a
nemzetközi irodát és annak dokumentumait; valamint irányítja az összes nemzetközi tevékenységet.
‐ Az IBD a Mensa nemzetközi ügyeiben a tagoknak tartozik elszámolással. Az IBD‐tagok legalább
évente egyszer beszámolót készítenek a tagoknak tevékenységükről. Minden IBD‐tagnak, választott
bizottsági tagnak, illetve nemzeti Mensát képviselő tagnak 1‐2 oldalas éves beszámolóban kell

bemutatnia az elmúlt év legfontosabb ügyeit. E beszámolók összessége hasznos és érdekes
betekintést nyújt a Mensa világának aktuális eseményeibe. Ezen kívül a nemzetközi bizottságok és
választott tisztségviselők is írnak beszámolót. Az összes beszámolót mellékletként csatolják az IBD‐
ülés napirendjéhez, amely a Mensa International weboldal tagoknak szóló részében olvasható, az
előző évek beszámolóival együtt.
‐ Az IBD évente legalább egyszer összeül, és saját határozatokat fogalmaz meg.
Az IBD tevékenysége számos megállapodást eredményez a nemzeti Mensák között. Ezeket a
nemzetközi megállapodásokat ASIE‐nek, vagyis érvényben lévő döntéseknek nevezzük, és leginkább a
határozatok időrendi sorrendbe szedett listájához hasonlítható. A legfrissebb verzió szerint a
megállapodások az alábbi kategóriákba sorolhatók: a nemzetközileg kinevezett tisztségviselők és
több nemzetközi bizottság Alapszabályban nem szereplő, részletes feladatleírásai; nemzetközi díjak
odaítélése (a Nemzetközi Díjak Bizottsága jelöli a díjazottakat, az odaítélésről az IBD dönt); az ülések
etikettje (az IBD a Robert’s Rules of Order viselkedési kódex 10. kiadását követi); az alakuló nemzeti
Mensák előléptetése, illetve a teljes jogú nemzeti Mensák visszaminősítése; nemzetközi választási
szabályok; a költségnyilatkozatok szabályai; a költségvetés és az éves mérleg elfogadása; a név‐ és
logóhasználat szabályai; nemzetközi kiadványok (például az International Journal); a nemzetközi
tagság szabályai, tagdíjak; az ideiglenes, illetve teljes jogú nemzeti Mensa státusz elnyerésének
minimális feltételei; a SIGHT szerepe; SIGek és nemzetközi SIGek; a Mensa internetes jelenléte. Az
érvényben lévő döntések összterjedelme meghaladja a 120 oldalt. A legfrissebb verzió megtalálható
a MIL weboldalán.
Ebből a rengeteg kérdésből a leghangsúlyosabbak jelenleg a választási szabályok, a Nemzetközi
Alapszabály javasolt módosításai, a nemzeti Mensák közötti együttműködés, több szolgáltatás a
tagok részére, a tagok közötti nemzetközi kapcsolatok ösztönzése, valamint a licenszek (a Mensa
nevével és logójával ellátott könyvek megjelentetésének engedélyezése).
A nemzeti Mensák elnökei minden esetben részletes beszámolót jelentetnek meg az IBD‐ülésről a
nemzeti Mensa‐folyóiratban.
4.2. Mivel foglalkozik a fejlesztési igazgató?
Tekintsük át közelebbről a fejlesztési igazgató feladatkörét. Az elmúlt években sok idő és energia
ráfordításával elkészült a fejlődést segítő anyagok gyűjteménye: a Mensa fejlesztési butikja. Ebben
megtalálhatók azok a szervezeti modellek, amelyeket a nemzeti Mensák méretüktől és a helyi
viszonyoktól függően átvehetnek, továbbá az elnökségi tagok feladatkörei, szabványok nemzeti
határozatok elkészítéséhez, sajtóközleményekre vonatkozó irányelvek és minták stb. A butik kínálata
valamennyi nemzeti Mensa rendelkezésére áll. A holland Mensa (és más nemzeti szervezetek)
számos különböző anyagot tettek hozzáférhetővé, amelyeknek fordítás után más Mensák is hasznát
vehetik. Ezeket a dokumentumokat a tagok a nemzetközi Mensa weboldalán a tagoknak szóló rész
fejlesztési szekciójából érhetik el. Néha a Mensán kívülről is érkeznek ilyen tárgyú kérések, őket egy
másik, nyilvános oldalra irányítjuk át: http://home.kpn.nl/wbouwens/development
4.3. A Mensa International Limited (MIL), mint szervezet
Korábban már esett szó a Mensa International Limitedről (MIL). Ez a Nagy‐Britanniában bejegyzett
jogi személy a Mensa nevének és logójának jogtulajdonosaként licenszkérdésekkel foglalkozik, illetve

gyakorolja a munkáltatói jogokat a két alkalmazott felett. A világ Mensa‐tagjai választják meg a
nemzetközi Mensa‐szervezet elnökségének tagjait. A MIL alapító okiratának értelmében a
nemzetközi elnökség egyben a MIL vezető testülete is, vagyis a nemzetközi elnökség hét tagja
törvény szerint egyben a Mensa International Limitednek is igazgatója. Az IBD tagjai a MIL‐nek is
tagjai.
Évente egyszer tartanak igazgatótanácsi ülést, szintén évente pedig taggyűlést. Ezt a két gyűlést
mindig az IBD környékére időzítik. Általában nagyon rövid ideig tartanak, mert a legtöbb ügyet az IBD
kezeli.
A nemzetközi titkárnak a brit törvények értelmében formális szerepe is van: biztosítania kell, hogy a
társaság a törvényeknek megfelelően működik, illetve benyújtja a szükséges dokumentumokat a
Kereskedelmi Kamarának. Az ügyvezető igazgató egyben a vállalat titkára is.
4.4. Mit tesz a nemzetközi Mensa a tagjaiért?
A nemzetközi Mensa elsődleges felelőssége, hogy támogassa a tagjait. A szervezeti felépítés szerint
pedig a nemzetközi Mensa tagjai a nemzeti Mensák. Ez a támogatás többek között az alábbiakban
nyilvánul meg:
1. a név‐és logóhasználat védelme világszerte;
2. a 2%‐os felvételi kritérium betartatása világszerte;
3. kereskedelmi kapcsolatok felkutatása és szerződések megkötése azokon a területeken, ahol a
név és a logó jogtulajdonosa a nemzetközi Mensa;
4. nemzetközi PR;
5. a nemzetközi weboldal létrehozása és karbantartása;
6. az éves IBD‐konferencia megszervezése;
7. új Mensa‐szervezetek létrehozása azokban az országokban, ahol még nincs ilyen;
8. az International Journal megjelentetése;
és nem utolsósorban:
9. felkérés esetén valamennyi nemzeti Mensa támogatása minden lehetséges módon.
Ezzel biztosítható, hogy világszerte valamennyi nemzeti Mensa‐szervezet azonos színvonalon és
azonos szabályok alapján működjön.
A nemzetközi Mensa másik feladata, hogy támogatást nyújtson az egyes tagoknak, ha a nemzeti
Mensa erre nem képes. Ehhez olyan infrastruktúrára van szükség, mint például a nemzetközi
weboldal, nemzetközi levelezési listák, fórumok stb., amely szükségessé teszi egy ellenőrző szervezet
létrehozását. Egyebek között ezért fogalmazták meg a 120 oldalas ASIE‐dokumentumot, hogy
összehangolják valamennyi nemzeti Mensa szabványait és tevékenységeit.
Sajnálatos módon mindezt csak kevés Mensa‐tag ismeri fel. A nemzetközi elnökség és az IBD azon
fáradozik, hogy kézzelfoghatóvá tegye ezt a tagok számára. Minden nemzeti Mensa „azonos
színvonalon működik”, de a tagok még nincsenek tudatában, mennyi munkával jár mindez, és hogy
mekkora szerepe van a nemzetközi Mensa irányításának.

A nemzeti Mensák tudnak a legkönnyebben programokat szervezni és szolgáltatásokat nyújtani az
egyes tagoknak. Számukra nincsenek nyelvi akadályok, amelyek a nemzetközi Mensát erősen
korlátozzák, hiszen több mint 40 nyelven kellene programokat és szolgáltatásokat kínálni a különböző
kultúrákban élő tagoknak.
Számunkra érték, hogy minden nemzeti Mensa azonos elvek és szabályok alapján működik, mert ez
szervezetünk sarokköve. Tapasztalatunk szerint ez a nemzeti Mensák kulturális sokfélesége ellenére
is mindenhol érezhető.
4.5. Megüresedett pozíciók/bizottsági helyek, kinevezések az IBD‐üléseken
Az International Journal márciusi számában általában megtalálható a megüresedett pozíciók és
bizottsági helyek listája, amelyeket a szeptemberi/október IBD‐ülésen fognak betölteni. A
jelentkezéseket legkésőbb június 30‐ig kell leadni. A tisztségek leírása a nemzetközi Mensa
weboldalán a tagoknak szóló részben található, a „MIL Governance” szekció „List of Offices”
menüpontjában. A leírás a „Charge Source”‐ra kattintva érhető el. Jelentkezési lapot és a tisztség
leírását a MIL‐irodától e‐mailben lehet kérni, az alábbi címen: mensainternational@mensa.org .
5. Te is szeretnél tenni valamit nemzetközi szinten?
Mensa‐tagként bármilyen Mensa‐rendezvényen részt vehetsz, bármelyik országban. Mielőtt nyaralni
mész, pillants rá a Mensa weboldalán az eseménynaptárra!
Számos program vár, amelyek közül a fontosabbak az eseménynaptárban is megtalálhatóak. A helyi
programokról érdeklődj az adott nemzeti Mensánál! A nemzetközi SIGHT‐koordinátor segíthet
szállást találni egy másik Mensa‐tagnál.
Éppen ez a nemzetközi jelleg a Mensa‐tagság egyik legnagyobb előnye, akárhol is élsz. Bárhová mész
a világon, találkozhatsz Mensa‐tagokkal, új embereket ismerhetsz meg.

