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Kutassy  Zsófia  Elnök  megnyitja  az  ülést,  Sági  Kiss  Dániel  Titkár  megnyitja  a 
jegyzőkönyvet. (19:20)

Az ülést az Elnök automatikusan levezető elnökként vezeti az Alapszabály szerint. Az ülést 
Szalay Zsófia moderálja az Elnök kérésére. Az Elnökség megvitatja és elfogadja az összehívásról 
szóló e-mailben benyújtotthoz képest módosított napirendet. (19:20)

Módosított napirend
- Az új elnökség köszöntése, személyes hozzászólások
- Az ülés napirendjének megvitatása, jegyzőkönyv megnyitása 
- Az elnök személyes felszólalása, az új elnökség hosszútávú célkitűzéseinek meghatározása 
- A Közgyűlés áttekintése és beszámolója
- A pénzügyi beszámoló és az elfogadott költségvetés áttekintése
- Beszámoló a tolkien.hu állapotáról és döntés annak kezeléséről
- A felelősségi területek korábbi felelőseinek záróbeszámolója 
- A folyamatban lévő rendezvényszervezések állapotának áttekintése
- Területek áttekintése, majd új elosztása 
- Döntés a Kulturális Őszi Művészeti Találkozó pályázatának kiírásáról
- Az elnökség kommunikációs csatornáinak és munkafelületeinek áttekintése, döntés azok  
használatáról
- Az elnökség és a Társaság tagsága, valamint az elnökség és a Társaságon kívüli személyek  
és csoportok közti kommunikáció módjainak és tartalmának megvitatása
- A Gondolatok Munkacsoportban felvetett ötletek áttekintése
- Egyéb napirendi pontok
- A következő elnökségi ülés időpontjának és helyszínének egyeztetése
- Az ülés és a jegyzőkönyv lezárása

Az Elnök személyes köszöntésével megnyitja az Elnökségi ülést és a korábbi elnökségek 
munkájának érdemi és szellemi folytatását ígéri. (19:25)

A  Közgyűlést  az  Elnökség  áttekinti,  és  újbóli  közgyűlési  szavazásra  javasolja  az 
ideiglenesen elnökségi hatáskörbe utalt Díjszabályzatot, valamint megfontolásra javasolja a belépés 
körülményeivel kapcsolatos Alapszabály-módosítás ügyét.

Becze Ádám és mások kiemelik a Közgyűlés pontos kezdését, felemelő hangulatát, precíz, 
érzelmes,  tartalmas  és  emberközeli  hangvételét.  Az  Elnökség  fontosnak  tartja  a  tisztújítás 
időkeretének alaposabb és előrelátóbb tervezését és technikai megvalósításának javítását.

Az Elnökség fontosnak tartja a vitára bocsátandó szabályok, módosítások és döntési tervek 
előzetes  vitáját,  az  Elnökség részéről  való  készülést,  és  a  tagság  iránti  alaposabb  tájékoztatást. 
(19:48)

Az Elnök felterjeszti az újonnan elfogadott 2011-2012. évi Költségvetés áttekintését. Vass 
Rózsa Gazdasági vezető javasolja a kérdés érdemi tárgyalásának áthelyezését az ősszel esedékes 
tárgyévi adatok, pályázatok és pontos számok alapján a Nyári Tábor utáni elnökségi ülés idejére.

[Az Elnökség a javaslatot 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta] (19:58)
Kiss  Kincső  javasolja  a  pénzügyi  szabályzat  módosítását,  hogy  a  rendezvények 

költségvetésének  előzetes  ellenőrzése  és  tervezése  során  kötelező  legyen  a  pénzügyi  vezető 
ellenjegyzése.

Az Elnök és a Gazdasági vezető megegyezése alapján megvitatják az ügyet. Az elnökség 
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aktív  vitában  tárgyalja  az  esetleges  kötelezővé  tételt,  a  Gazdasági  vezető  részvételét  és 
elérhetőségét, valamint az ilyen módon való szigorítást.

Az  Elnökség  áttekinti  az  elfogadott  Költségvetést,  de  annak  tartalmáról  és  lehetséges 
módosításairól a korábbi szavazás szerint nem nyit vitát.

Az Elnök megemlíti és megköszöni Vass Rózsa Gazdasági vezető felajánlását, mely szerint 
Vass Rózsa az Elnökség tagjainak és a MTT más érdeklődőinek gazdasági, pénzügyi és jogi jellegű 
tájékoztató képzést tart  a non-profit  szervezetekről és az egyesületekről.  Vass Rózsa hozzáteszi, 
hogy ezen képzés során a Társaság számára előremutató kérdések is megvitathatóak és stratégiai 
döntések  alapjai  rakhatóak  le.  Szalay  Zsófia  Alelnök  vállalja  ezen  kérdéskör  kezelését, 
adminisztrációját, és a jelentkezők tájékoztatását. (20:05)

A Vezetőség tájékoztatja újonnan megválasztott tagjait a Tolkien.hu technikai problémáiról, 
a  fórum  és  a  főoldal  egymástól  való  kezelési  függetlenségéről,  a  háttérrendszer  hibáiról  és 
fejlesztési  gondjairól,  az  adminisztrátori  jogkörök  kezeletlenségéről  és  ezen  témákat  vitában 
tárgyalja.  A  kérdéssel  az  Elnökség  megvárja  Füzessy  Tamás,  a  terület  korábbi  felelősének 
beszámolóját. (20:15)

Kiss  Kincső,  a  MTT korábbi  Titkára  és  elnökségi  tagja  beszámol  az  MTT Születésnap 
ügyéről és a titkári feladatokról. A születésnapi rendezvényt főszervező Kádár Anna elfoglaltsága 
miatt időlegesen csúszik a rendezvény reklámja és pontosabb szervezési dokumentációja.  Szóba 
kerül  Kostyál  Zsigmond  korábbi  kérdésére  válaszul  a  tagnyilvántartás  és  a  tagdíjnyilvántartás 
nyilvánosságának kérdése.  Vass Rózsa Gazdasági vezető kijelenti,  hogy Kiss Kincsővel és Sági 
Kiss  Dániel  Titkárral  rendezi  a  nyilvántartások  ügyét  és  közösen  áttekintik  a  szükséges 
dokumentumokat. (20:22)

Kutassy Zsófia Elnök szünetet rendel el 20:30-ig.

Füzessy Tamás és Kádár Anna megérkeznek, Kiss Kincső és Vass Rózsa távoznak a szünet 
végén. Szalay Zsófia Alelnök megnyitja az ülés szünet utáni második részét. (20:31)

Füzessy Tamás, a MTT korábbi Elnöke beszámol a MTT on-line megjelenéséről és annak 
problémáiról. A Társaságnak négy on-line megjelenési formája van – a Tolkien.hu (benne fórum, 
levelező rendszer és híroldal), valamint a Facebook-on működő csoport.

A MTT-nak érvényes szerződése van egy domain-szolgáltatóval, a weboldalon a Joomla! 
nevű portálmotor és alatta közös beléptetési rendszerű, összevont adatbázisú phpBB fórummotor 
üzemel. A szabvány Joomla! felületből számos, korábban a Társaság által használt elem hiányzott,  
ezeket Futó Péter  és egy svájcban élő magyar  programozó a korábbi  Elnökségek megbízásából 
elkezdték  pótolni,  de  fizetési  hiányosságok,  valamint  időbeni  más  elfoglaltságok  miatt  ezek 
félbemaradtak.  Az  így  hibásan  fennmaradt,  félkész  egyedi  elemeket  ki  kell  váltani  szabvány 
elemekkel,  és  az  adatokat  migrálni  kell  az  új  rendszerbe.  A galéria,  az  űrlapkezelő  és  más 
alkalmazások jelenleg nem használhatóak php átállások és kompatibilitási problémák miatt.

A jelenlegi szolgáltatónál a @tolkien.hu címek teljesen megjósolhatatlan módon viselkednek 
megnövekedett terhelés alatt (eltűnnek, csúsznak, késnek, visszafordulnak a levelek) ha a levelek 
száma  túllépi  az  óránkénti  határt.  A határ  növelhető  lenne  plusz  befektetéssel,  de  ez  anyagi 
áldozattal és szoftvercserével jár.

A Társaság on-line megjelenésének döntő része a Facebook-on zajlik, még a Tolkien.hu is 
sokszor  inkább  Facebook  linkek  keresztül  jutnak  el  a  felhasználókhoz.  Mellesleg  a  google 
keresések továbbra is  igen kiváló találati  eredményeket  adnak a  J.R.R.  Tolkien-nel  kapcsolatos 
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keresésekre. A hatékony és eredményes propagandához és rendezvényszervezéshez a Facebookon 
szabványosított módon kell használni az eseményeket és programokat.

A tárhelyen jelenleg Füzessy Tamás és  Futó Péter,  a  Facebookon a MTT csoportban az 
Elnökség tagjai és bizonyos rendezvények szervezői, a Joomla!-n Füzessy Tamás, Futó Péter és 
Kiss  Kincső,  a  phpBB  fórumon  Tallián  Balázs,  Kutassy  Zsófia  és  Sági  Kiss  Dániel  bírnak 
adminisztrátori jogokkal.

A galéria feltöltése elakadt és félbe maradt korábban, ezt be kell fejezni.
Füzessy Tamás válaszol az elnökség technikai és operatív kérdéseire. (20:52)

Füzessy  Tamás,  a  MTT korábbi  Elnöke  beszámol  a  „Tolkien  tanulmányok”  felelősségi 
területről – ide tartozik a tudományos konferencia, a Tolkien kurzus, a könyvkiadás, az egyetemi 
szakdolgozatírás támogatása, valamint az esetleges publikációk.

A kiadói  tevékenység  szokásjogi  alapon  működik,  a  kiadók  főleg  közvetlenül  Füzessy 
Tamást  keresik  meg,  és  rajta  keresztül  továbbítanak  kéréseket.  Az  esetleges  kapcsolattartás  és 
munkavállalás a Társaság tagjai és a kiadók között eseti alapon, egyénileg működik, nem a Társaság 
szintjén. Jelenleg két folyamatban lévő kiadási ügy a Carthaphilus kiadó gondozásában az Elveszett 
Mesék  Könyve,  illetve  az  Európa kiadó  gondozásában  a  Szilmarillok  új  kiadása.  Barna  Bálint 
javasolja,  hogy  érdemes  felkeresni  a  Carthaphilus  kiadót,  hogy  az  Elveszett  Mesék  Könyvét 
összevont kötetekkel adja ki. Füzessy Tamás az Elnökség elvi állásfoglalását kéri, hogy a jövőben  
hogy kezelje a könyvkiadással kapcsolatos ügyeket és a rajta keresztül érkező megkereséseket. Az  
Elnökségnek ezen túl szintén állásfoglalást kell adnia, hogy akarja-e kiadni, kiadatni a Füzessy  
Tamás gondozásában lévő több ezer tételes terminológiai gyűjteményt.

Az  egyetemi  kurzus  három  éve,  hat  félév  óta  működik  az  ELTE-n,  immár  nem  csak 
előadással, hanem szemináriummal is. A kurzus hivatalosan is az ELTE TTK Tudománytörténeti és 
Tudományfilozófiai Tanszékének és a Magyar Tolkien Társaságnak közös kurzusaként működik. A 
kezdeti induláskor még több előadó volt, de most már csak Füzessy Tamás ad elő – ez a hallgatók 
kérése is volt. Füzessy Tamás az Elnökség állásfoglalását kéri, hogy a következő szemináriumban a  
neve alatt meghirdetett kurzust továbbra is ő vigye-e, vagy átadja másnak. Minden évben születik 
három-öt  elfogadható  szintű  tanulmány,  fordítás,  elemzés  a  HoME  köteteiből,  és  a  kurzus 
eredményeként immár a HoME mérhető, közel 15%-a le van fordítva.

Legutóbb Tolkien témájú tudományos konferencia 2005-ben volt – egy ilyen konferencia 
előkészítése egy év, ezen hosszú munka miatt nem volt az elmúlt hat évben konferencia. A sikeres  
konferenciához  Füzessy  Tamás  beszámolója  szerint  –  a  Közgyűlésen  elmondott  vágyakra 
reflektálva  –  aktív  akadémiai-egyetemi  partner,  alapos,  hosszú  szervezés  és  komoly  pályázat 
szükséges. Füzessy Tamás javasolja, hogy az Elnökség mielőbb döntsön a pályázat kiírásáról, hogy  
a 2012-ben esedékes 10 éves évfordulóra megvalósulhasson a konferencia.

Füzessy Tamás és az Elnökség egyetértésben javasolja, hogy az ilyen témájú oktatással és  
tanszékekkel  bíró  egyetemeken  tegye  lehetővé,  hogy  aki  Tolkien  témájú  szakdolgozatot  kíván  
készíteni, az kérhessen a MTT-től külső konzulenst. (21:13)

Füzessy Tamás, a MTT korábbi Elnöke beszámol a Társaság által bérelt raktár bérélésének 
ügyeiről, annak előnyeiről és hátrányairól, úgy is mint tárhely, tetszőleges elérhetőség, ár, bővíthető 
bérléséi idő,  pakolhatóság,  valamint távolság, korlátozott  hozzáférés, a kulcsok alacsony száma. 
(21:17)

Füzessy Tamás távozik. (21:18)

Az Elnökség értékeli a Kutassy Zsófia Elnök által elküldött, a Közgyűlési részvételt köszönő 

4/8



MTT Elnökségi ülés jegyzőkönyv

nyílt levelet. (21:20)

Kádár Anna, korábbi Elnökségi tag beszámol a Tavaszi Találkozó, a Farsang és a jelmezek-
kellékek területi ügyeiről. Jól sikerültnek értékeli az elnökségi tagsága idején lezajlott a Tavaszi 
Találkozókat és Farsangokat, valamint beszámol a jelmezek Pál Veronika és Farkas Tünde általi 
javításáról és felújításáról.  A jelmezekkel kapcsolatosan Kádár Anna megfontolásra javasolja az  
Elnökségnek a jelmezek kiemelt kezelését, további karbantartását, és férfi jelmezek készítését. Ezen 
túl  Kádár  Anna birtokában  van  a  MTT 2007 óta  készült  több  tucat  DVD-t  betöltő  képanyaga 
hordozóikkal együtt. Barna Bálint kérdésére Kádár Anna elmondja, hogy két jelmez nála van, a 
többi gondozott körülmények között a raktárban található. Sági Kiss Dániel kérdésére Kádár Anna 
elmondja, hogy felelősségi ideje alatt nem volt lényegi változás a Tavaszi Találkozók és Farsangok 
esetében,  leszámítva  a  pozitív  minőségi  változásokat.  Kádár  Anna  elmondta,  hogy  személyes 
véleménye szerint nincs szükség komoly, kötött, keretjátékkal megtámogatott programra a Tavaszi 
Találkozókon, szerinte a közösségi élmény, közös, szabad időtöltés a fontos. Felvetődik a Farsangi 
műsorok minőségi romlása, az azokban szereplő számok gyengesége, mely nem az Elnökség vagy a 
szervezők hibája. (21:26)

Tóth Gergely, korábbi Elnökségi tag telefonon jelentkezik, és ígéri, hogy e-mailben értesíti 
az Elnökséget korábbi felelősségi területeiről. (21:29)

Becze  Ádám  beszámol  a  belső  kommunikáció,  a  GOMUNCS,  a  TLV  és  a  külügyről 
területeiről. A belső kommunikáció komoly gondokkal küzdött, a GOMUNCS most éled újra 2007 
óta, és jelenleg komoly gondolkodás folyik ezen témákban, a korábbi dokumentáció közzététele 
után. A Tolkien Levelező Verseny (TLV) korábban Kiss Kincső vezetésével igen gördülékenyen 
zajlott, ezt a gördülékenységet kell megőrizni és fejleszteni – különösen fontos ez annak fényében, 
hogy Kiss Kincső nem tudja vállalni ezt a tevékenységet, mert Dániában folytat tanulmányokat 
ősztől.

A külkapcsolatok  ügyében  komoly  előrelépések  történtek,  folyamatos  a  kapcsolat  cseh, 
szlovák,  szlovén,  osztrák  társszervezetekkel,  együttműködési  nyilatkozat  köttetett  a  szlovén  és 
osztrák társszervezetekkel, külügyi adatbázis és a fórumban külügyi topic született, cikk jelent meg 
a Lassiban,  külföldieknek szóló videó készült,  külföldi  rendezvényekre Lassik,  Manifesztumok, 
cikkek,  tárgyi  és eszmei ajándékok érkeztek az MTT-től.  Elkészült  számos rendezvényre felirat 
magyar nyelvű filmekhez, animációs munkákhoz, folyamatos az utóbbi években a rendezvényeken 
a tolmácsolás,  angol nyelvű csapatok, csoportok jelenléte és vezetése.  Néhány korábbi Lassiból 
cikkekből,  cikksorozatokból  készült  fordítás.  Időleges  külügyi  bizottság  alakult  Becze  Ádám, 
Kostyál Zsigmond, Sándor Anna vezetésével, mely öntevékeny módon számos tevékenységet fogott 
össze.  A MTT fizette  Királyházi  Csaba  részvételét  angliai  Tolkien  témájú  rendezvényeken  és 
találkozókon,  aki  beszámolókat,  fotókat,  interjúkat  küldött  haza.  2012-ben  világszerte  Tolkien  
témájú  rendezvények  várhatóak  a  „Return  of  the  Ring”  rendezvénysorozat  keretében.  Kostyál 
Zsigmond felhívja az Elnökség figyelmét a lengyel társszervezet eseményeire. (21:36)

Kutassy Zsófia, Elnök beszámol a LEP, a művészeti est és a művészeti pályázat területeiről. 
Művészeti  est  elnökségi  ciklusa alatt  nem volt,  de szükség lenne  rá,  és  nincs  olyan szervezési 
igénye,  mint  nagyobb  rendezvényeknek.  A  művészeti  pályázat  a  szervezési  nehézségek,  a 
késedelmes  kiírás  ellenére  igen  jól  sikerült,  számos  jó  kép  és  pályamű  született,  melyekből 
rendezett a Társaság kiállítást, és számosat felhasznált közülük kiadványaiban. A kreatív energiák 
leültek, panganak, pedig mind a kis, mind a nagyobb rendezvényeken szükség lenne rájuk, ezért 
újra kell éleszteni azokat.
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Az elnökségi ciklusa alatti Long Expected Party-k (LEP) célkitűzése, célcsoportja nem volt 
egyértelmű,  szervezésük  során  számos  hiba  történt,  kevés  volt  a  területen  a  felsőbb fókusz  és 
elszánás.  Ezért tisztázni kell az Elnökség és a MTT számára a LEP-ek célját, méretét, szándékát. 
(21:42)

Barna Bálint beszámol a kommunikáció, a Nyári Fesztivál és Élő szerepjáték területeiről. Az 
eddigi  két  Tolkien  Élő  szerepjáték  rendezvény  eltérő  szellemiségű  volt,  az  első  egy  Tavaszi 
Találkozó keretében zajlott le, a második önálló, célzott rendezvény volt. A jövőben cél a nagyobb 
rendezvényektől  való  kellő  (három  hét)  távolság  tartása,  az  alapos,  célorientált  szervezés  és 
rendezés. Összességében az Élő szerepjátékos rendezvények sikeresek voltak.

Nyári  Fesztiválként  tavaly a  „Civilek Éjszakája” nevű,  civil  egyesületek számára tartott, 
tapasztalatlan, bizonytalan szervezésű, de lelkesedéstől tüzelt, vegyes hátterű eseményen volt jelen 
a  MTT,  de  nem  születtek  hosszú  távú  egyezségek.  Ez  alkalommal  a  régi  „Tolkien  Klub”-ok 
hangulatát idéző eseményt rendeztek a szervezők, de kevés volt a résztvevő a gyenge és hatástalan 
reklámnak köszönhetően, mely a Civilek Éjszakájának bizonytalanságából adódott.  Barna Bálint  
szerint ezen erőtlen kezdeményezés helyett  a befutott Múzeumok Éjszakáján kéne részt vennie a  
Társaságnak. (21:52)

Sági  Kiss  Dániel  beszámol  a  Halloween  és  a  kiadványok  felelősségi  területekről.  A 
Halloweenek  meglehetősen  önszerveződ  módon  jól  mentek,  egy  estés,  közösségi  összehozó 
események  voltak,  de  a  programrészt  jó  lenne  erősíteni,  a  visszajelzések  alapján  gond  volt  a 
klikkesedés, a réteg-részvétel. Ezeknek nincs Tolkienhez köze, de ez elfogadott és támogatott.

A sajtó,  hivatalos  kommunikáció,  a  kiadványok  ügyében  rossz  volt,  hogy saját  főnöke, 
felügyelője volt. A Lassie Laurie, a Hírlevél, és a Tolkien.hu szerkesztőség integrációja működik, de 
kevés  a  tartalom, az érdemi  beérkező,  kiadható  anyag.  A Lassie  célja  szerint  most  kifejezetten 
külsősöknek  szól,  belsős  „poénok”  ki  lettek  emelve  belőle.  A  Hírlevél  (negyedéves)  belsős 
tájékoztatási  felület,  de  szerepe  problémás,  mert  funkciótlan,  a  lehetséges  tartalom nagy része 
web2-n megjelenik (Facebook, fórum, blog,  stb.).  Tolkien.hu-hoz nehéz hozzányúlni,  így nehéz 
foglalkozni vele.  10. éves évfordulóra jó lenne egy komolyabb antológiát kiadni a korábbiakból  
összeválogatva, illetve új dolgokat is hozzáadni.  (21:58)

Szalay Zsófia, Alelnök szünetet rendel el 22:10-ig, Kádár Anna a szünet elején távozik.

A Felügyelőbizottság nevében Simon Csaba Péter, mint a Felügyelőbizottság megválasztott 
Elnöke átadta  az  Elnöknek és  a  Titkárnak a  Felügyelőbizottság  alakuló  ülésének 2011.05.28-ai 
jegyzőkönyvét, melyet nevezettek befogadtak. (22:10)

Szalay Zsófia, Alelnök megnyitja az ülés szünet utáni harmadik részét. (22:11)

Az Elnökség – Fábián Ágnes javaslatára javarészt a felelősségi területek elosztása után a 
következő Elnökségi ülésig – csak részben tárgyalja a következő kérdéseket. (22:13)

- Füzessy Tamás az Elnökség elvi állásfoglalását kéri, hogy a jövőben hogy kezelje a  
könyvkiadással kapcsolatos ügyeket és a rajta keresztül érkező megkereséseket.

- Az Elnökségnek ezen túl szintén állásfoglalást kell adnia, hogy akarja-e kiadni, kiadatni a  
Füzessy Tamás gondozásában lévő több ezer tételes terminológiai gyűjteményt.

- Füzessy Tamás az Elnökség állásfoglalását kéri, hogy a következő szemináriumban a neve  
alatt meghirdetett kurzust továbbra is ő vigye-e, vagy átadja másnak.
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[Az Elnökség 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az ELTE TTK-n 2012-ben 
a Tolkien szemináriumot a MTT nevében Füzessy Tamás tartsa.] (22:14)

- Füzessy Tamás javasolja, hogy az Elnökség mielőbb döntsön a pályázat kiírásáról, hogy a  
2012-ben esedékes 10 éves évfordulóra megvalósulhasson a konferencia.

[Az Elnökség 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy 2012-re a Társaság 
mielőbb pályázatot írjon ki konferencia szervezésére.] (23:07)

- Füzessy Tamás és az Elnökség egyetértésben javasolja, hogy az ilyen témájú oktatással és  
tanszékekkel bíró egyetemeken tegye lehetővé, hogy aki Tolkien témájú szakdolgozatot kíván  
készíteni, az kérhessen a MTT-től külső konzulenst.

- A jelmezekkel kapcsolatosan Kádár Anna megfontolásra javasolja az Elnökségnek a  
jelmezek kiemelt kezelését, további karbantartását, és férfi jelmezek készítését.

- 2012-ben világszerte Tolkien témájú rendezvények várhatóak a „Return of the Ring” 
rendezvénysorozat keretében. 

- Ezért tisztázni kell az Elnökség és a MTT számára a LEP-ek célját, méretét, szándékát.
- Barna Bálint szerint ezen erőtlen kezdeményezés helyett a befutott Múzeumok Éjszakáján  

kéne részt vennie a Társaságnak.
- Tíz éves évfordulóra jó lenne egy komolyabb antológiát kiadni a korábbiakból  

összeválogatva, illetve új dolgokat is hozzáadni.

Az Elnökség elkezdi elosztani a felelősségi területeket a felelősségi területek felsorolásával.
– Online megjelenés
– Összevont szerkesztőség (Tolkien.hu, Lassi Laurie, Hírlevél)
– Spontán programok-rendezvények kapcsolattartása
– Rendezvénynaptár
– Nyári Tábor
– Long Expected Party (LEP)
– Vezetőségen belüli kommunikáció
– Vezetőség és tagság kölcsönös kommunikációja
– Tagságon belüli kommunikáció
– MTT általános kifelé irányuló kommunikációja (PR)
– Művészeit pályázat, művészeti est
– Őszi Találkozó – Kreatív Őszi Művészeti Találkozó (KÖMT)
– Tavaszi Találkozó
– Farsang
– MTT Születésnap
– Tolkien Élő Szerepjáték
– Külkapcsolatok
– Raktár, raktározás

Az  Elnökség  időhiány miatt  elhalasztja  a  további  felelősségi  területek  felsorolását  és  a 
felelősségi területek elosztását, és csak a legfontosabb és legsürgetőbb feladatokat osztja ki a 
következő Elnökségi ülésig. (22:50)

Ezen döntés alapján az Elnökség tagjai közül ideiglenes jelleggel Fábián Ágnes elvállalja a 
Tolkien  Élő  Szerepjáték  felügyeletét,  Becze  Ádám  elvállalja  a  Nyári  Tábor  és  a  Külügyek 
felügyeletét,  Doncsecz  Zoltán  elvállalja  a  MTT  Születésnap  felügyeletét,  Kostyál  Zsigmond 
elvállalja az Online megjelenés felügyeletét, Rákos-Zichy Johanna elvállalja a Raktár felügyeletét, 
Szalay Zsófia elvállalja a Vezetőségen belüli kommunikáció felügyeletét. (22:58)
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Kutassy Zsófia Elnök vállalja a részletes leosztásig a jogi,  bírósági ügyek intézését és a 
hitelesített  Közgyűlési  jegyzőkönyv  beszerzését,  Becze  Ádám  vállalja  a  részletes  leosztásig  a 
GOMUCS kezelését. (23:09)

Simon Csaba Péter javasolja, hogy a nagyobb rendezvények, programok felügyelete ne egy 
ember,  hanem  egy  csoport,  csapat  kezében  összpontosuljon  az  összeférhetetlenség  és  a 
munkamegosztás érdekében. Az Elnökség megfontolásra fogadja a javaslatot. (22:37)

Sági  Kiss  Dániel  javasolja,  hogy bármely MTT-s rendezvény főszervezője  és  Elnökségi 
felelőse nem lehet  ugyanazon személy – legkésőbb a főszervezői megbízás pillanatában át  kell 
adnia az Elnökség döntése alapján másnak a felügyeletet.

[9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség elfogadta a javaslatot.] (22:40)

Az Elnökség úgy határozott, hogy következő ülését 2011. június 24-én, pénteken, hét órakor 
tartja a jelenlegivel azonos helyen. (23:08)

Kutassy Zsófia  Elnök lezárja  az ülést,  Sági  Kiss  Dániel  Titkár  lezárja  a  jegyzőkönyvet. 
(23:12)

Sági Kiss Dániel
Titkár
--sk--
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