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Kutassy Zsófia Elnök megnyitja az ülést, Sági Kiss Dániel Titkár megnyitja a jegyzőkönyvet. Az ülést  
az Elnök automatikusan levezető elnökként vezeti az Alapszabály szerint. Az ülést az Elnök moderálja (19:22)

Becze Ádám napirend előtt beszámol Simon Csaba Péter, a Felügyelőbizottság elnökének távollétéről. 
(19:23)

Szalay Zsófia Alelnök felolvassa a tervezett napirendet, az Elnökség megvitatja és módosítja azt.
[Az Elnökség a napirendet 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.] (19:36)

Módosított napirend
- Az ülés napirendjének megvitatása, jegyzőkönyv megnyitása
- Beszámolók az első hónap után az elnökségi munkáról és felelősségről
- Elnapolt ügyekről való szavazás az előző ülés jegyzéke alapján
- Az elnökségi területek megállapítása és megbeszélése (első rész)
- Szünet
- Az elnökségi területek megbeszélése és elosztása (második rész)
- Starlap pályázat megvitatása
- Őszi Találkozó áttekintése, a Találkozó jellegének vitája, a fő irányvonalak elnökségi megállapítása,  
döntés a pályázat kiírásáról
- A Társaság folyamatosan futó programjainak, önállóan szerveződő eseményeinek áttekintése és ezek  
lehetőségeinek megbeszélése
- Egyéb napirendi pontok
- A következő elnökségi ülés időpontjának és helyszínének egyeztetése
- Az ülés és a jegyzőkönyv lezárása

Az Elnökség tagjai beszámolnak elmúlt havi munkáikról

Kutassy  Zsófia  Elnök  beszámol  arról,  hogy  a  Titkári  feladatok  átadás-átvételének  csúszása  és  a 
Felügyelőbizottság hiányos ellenjegyzése miatt nem tudta hitelesíteni a Közgyűlés jegyzőkönyvét és nem kapta 
meg a szükséges aláírási jogosítványokat. (19:39)

Kostyál  Zsigmond  beszámol  arról,  hogy  Füzessy  Tamásnak  az  on-line  megjelenéssel  és  ügyekkel 
kapcsolatos levelére nem kapott választ eddig. Szintén beszámol arról, hogy a fórum különféle témáiban igen  
élénk és eleven vitaélet  zajlik a Társaság jövőbeni lehetőségei kapcsán, párhuzamosan a hivatalos Gomuncs 
témákkal. Kostyál Zsigmond kéri, hogy a tolkien.hu és az azon futó fórum felületein adminisztrátori jogokat és 
lehetőségeket kapjon azok áttekintésére és átvizsgálására. [Az Elnökség a felvetést 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  
mellett elfogadta.] (19:42)

Becze Ádám beszámol a Szlovén Tolkien Társaság idei nyári táborának időpontjáról, helyszínéről és 
annak tematikájáról, valamint az erre felénk érkezett meghívásról. Felveti, hogy milyen módon és mértékben 
részt venni ezen a MTT, kik tudnak elmenni erre a rendezvényre. Felhívja az Elnökség figyelmét a korábbi  
jegyzőkönyv  tárgyi  tévedésére,  mely  szerint  a  „Return  of  the  Ring” angliai  rendezvénye  egyedi,  nem 
rendezvénysorozat. (19:45)

Szintén beszámol a tervezett Gomuncs kihirdetéséről mind a fórumon, mind a Facebookon, valamint 
annak tervezett időpontjáról (július 1.) és helyszínéről. Felhívja a figyelmet a szükséges helyszíni moderációra és 
dokumentációra,  melyet  szerinte  több  embernek  kell  párhuzamosan,  együttműködve  végrehajtania.  Kostyál 
Zsigmond felhívja a figyelmet az előzetes tematika fontosságára és szükséges betartására. (19:49)

Szintén  beszámol  a  Nyári  Tábor  állapotának  ellenőrzéséről,  a  rendezvény  költségvetéséről,  annak 
hirdetési tételéről (Facebook, telefon), a tartalékról és az MTT-s 10%-ról, a közösségek szervezeti kereteiről, a 
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főszervezői találkozókról és a főszervezői munkáról. Szó esik a közösségvezetői munkacsoport (gyk. a rend-, 
nemzetség- és családvezetők) dokumentációs igényéről, dokumentumairól és szituációs játékairól, mely Becze 
Ádám  szerint  nem  csak  a  Tábornak,  hanem  az  egész  MTT-nek  fontos  és  hasznos  lehet  hosszú  távon.  A 
keretjátékról, a logisztikáról és programról nincs kiemelkedő mondanivalója, és sok sikert kíván a Táborhoz. 
(19:54)

Sági Kiss Dániel Titkár beszámol arról, hogy Kiss Kincső vizsgái és egyéb elfoglaltságai miatt a titkári 
feladatok átvétel-átadása nem történt még meg, ezt mielőbb pótolni kell, hogy az Elnökség ügyei folyhassanak. 
(19:55)

Fábián  Ágnes  beszámol  arról,  hogy további  munkát  az  élő  szerepjáték  ügyében  a  Tábor  után  tud 
folytatni, ha a lehetséges szervezők kipihenték a Tábort. (19:56)

Szalay  Zsófia  Alelnök  beszámol  arról,  hogy  folyik  a  Vass  Rózsa  által  javasolt  oktatás,  képzés  
szervezése, a lehetséges érdeklődők toborzása. Egyelőre kevés a jelentkező a tervezett júlis 2-ai időpontra, ami 
szükség esetén megismételhető. (19:57)

Szintén beszámol arról, hogy létrejött egy pótlólagos, helyettesítő gmail alapú levezelőlista a Vezetőség  
számára. A Vezetőség tagjainak egyéni belegyezését kéri, hogy megfelelő védelemmel és titkosítással ellátva a  
MTT tagjai számára elérhetővé tegye a telefonszámukat. (20:01)

Az  Elnökség  beszél  a  vezetoseg@tolkien.hu levelezőlista  problémáiról  és  annak  lehetséges 
megoldásaira kéri Sági Kiss Dánielt Titkárt, hogy vegye föl a kapcsolatot Talián Balázzsal. (20:03)

Szalay Zsófia beszámol arról, hogy kiírta a Tudományos Konferenciát, melynek tényleges döntése a 
Tábor végén tartandó Elnökségin várható. (20:04)

Barna  Bálint  beszámol  arról,  hogy megírta  és  körbeküldte  a  MTT általa  elképzelt  kommunikációs 
stratégiáját, melynek megvitatását a Gomuncs keretei között javasolja. Szó esik arról, hogy Varga Zsolt is tervez 
és készít egy kommunikációs stratégiát, amit meghívásos alapon, néhány személlyel, főleg Barna Bálinttal és 
Sági Kiss Dániellel kíván megvitatni. (20:07)

Rákos-Zichy Johanna beszámol a központi raktár általa történt felméréséről és átvizsgálásáról. Ígéretet 
kap az Elnöktől, hogy kap egy kulcsot a raktárhoz. Beszámol arról, hogy Orthmayr Flóra ígéretet tett arra, hogy 
a Tábor után februárig tartósan vállalja a raktárosi feladatkört. Rákos-Zichy Johanna a Tábor után dönti el, hogy 
a továbbiakban is vállalja-e a raktár felügyeletét. (20:09)

Doncsecz Zoltán megérkezik. (20:25)

Doncsecz Zoltán beszámol a MTT Születésnap állapotáról, a helyszínre való kiszállításról, a programról 
és  az  étkezésről,  valamint  a  költségvetésről  és  a  MTT  hozzájárulásáról.  A  költségvetéssel  kapcsolatos 
anomáliákról az Elnökség nem nyit vitát. (20:59)

Az Elnökség szavazásra bocsátja az előző elnökségiről áthozott döntési témákat.

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

Az  Elnökség  javaslatára  Füzessy Tamás  folytassa  a  könyvkiadással  kapcsolatos  kapcsolattartási  és 
adminisztratív  ügyeket,  a  Tolkien  tanulmányokat  felügyelő  Elnökségi  tag  és  az  Elnök  felügyeletével.  [Az 
Elnökség a felvetést 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.] (20:15)
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- Az Elnökségnek ezen túl szintén állásfoglalást kell adnia, hogy akarja-e kiadni, kiadatni a Füzessy Tamás  
gondozásában lévő több ezer tételes terminológiai gyűjteményt.

Az Elnökség javaslatára Kostyál Zsigmond szakértő útmutatásai alapján a Kutassy Zsófia Elnök felkéri 
Füzessy Tamást a szerzői jogok megfelelő kezelésével és betartásával a gondozásában lévő több ezer tételes 
terminológiai gyűjteményt nyilvánossá tételének módszerét, technikáját  és megvalósítását  írja le pontosan és 
bocsássa azt az Elnökség elé. (20:23)

- 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.

Az Elnökség Rákos-Zichy Johanna kiegészítésével javasolja, hogy ha a MTT az adott felsőoktatási 
intézmény által szabott feltételeknek képes megfelelni, akkor biztosítson a Tolkien tanulmányokért felelős 
elnökségi tag felügyelete alatt külső konzulenst vagy szakértőt. [Az Elnökség a felvetést 7 igen, 0 nem, 2  
tartózkodás mellett elfogadta.] (20:27)

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

Az Elnökség Kutassy Zsófia Elnök döntése alapján a témát a következő ülésen tárgyalja.

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

Sági  Kiss  Dániel  javaslatára  az  Elnökség  2012  augusztusában  az  angliai  „Return  of  the  Ring” 
rendezvényre  hivatalos  képviselőt,  programot,  tárgyi  vagy  eszmei  ajándékot  küld  a  MTT  külügyi  és 
protokollöltségének terhére. [Az Elnökség a felvetést 6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.] (20:34)

- Barna Bálint szerint az erőtlen Civilek Éjszakája kezdeményezés helyett a befutott Múzeumok Éjszakáján kéne  
részt vennie a Társaságnak.

Kostyál Zsigmond és Dalnoki Fanni ötletei alapján Kutassy Zsófia Elnök eldönti, hogy az Elnökség a 
Gomuncs és az elnökségi felelősök kiválasztása után beszél és dönt arról, hogy mi módon és keretben kíván részt 
venni  a  jövőben  Múzeumok  Éjszakájának  programjain  a  Fővárosi  Szabó  Ervin  Könyvtárral  lehetséges 
közreműködésben,  a  Könyvhéten,  a  Könyvnapon,  és  más,  hasonló  kulturális  rendezvényeken.  Szintén  ez 
alkalommal beszél és dönt arról, hogyan tudja felvenni a kapcsolatot más kulturális egyesületekkel. Ezen témák 
a kiválasztott elnökségi felelős feladatává teszi ezen témák kezelését  és a lehetséges partnerek kiválasztását, 
megkeresését. (20:44)

- Tíz éves évfordulóra jó lenne egy komolyabb antológiát kiadni a korábbiakból összeválogatva, illetve új  
dolgokat is hozzáadni.

Az Elnökség dönt arról, hogy a MTT 10 éves évfordulójára antológiát ad ki a Társaság eddigi legjobb 
kiadványaiból összeválogatva, új anyagok szükséges hozzáadásával. [Az Elnökség a felvetést 5 igen, 1 nem, 3  
tartózkodás mellett elfogadta.] (20:46)

Takács Gergely megérkezik. (20:47)

Horváth János távozik. (20:52)

Az Elnökség felelősségi területeinek megállapítása és elosztása
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Az Elnökség részére Becze Ádám és Simon Csaba Péter három alternatív munkamódszert vetnek föl.
- Alapszabályban rögzített területek szerint (2 ember támogatja)
- Eseményméret szerint (2 ember támogatja)
- Gyakoriság szerint (5 ember támogatja)

Ez alapján az Elnökség gyakoriság alapján, vagyis „Eseti, évi egyszeri”, „Folyamatos, rendszeres” és 
„Háttérmunka” témakörökben fogja vizsgálni, keresni és megállapítani a felelősségi területeket. (21:06)

A „Háttérmunka” témakört Kutassy Zsófia Elnök vezeti Rákos-Zichy Johanna és Kostyál Zsigmond 
segítségével, a „Folyamatos, rendszeres” témakört Szalay Zsófia Alelnök vezeti Fábián Ágnes, Molnárné 
Dalnoki Fanni és Sági Kiss Dániel segítségével, az „Eseti, évi egyszeri” témakört Doncsecz Zoltán Alelnök 
vezeti Becze Ádám és Barna Bálint segítségével. A témakörök listázására 20 perc idő áll a csoportok 
rendelkezésére, és témakörönként 25 elemet kell keresniük Becze Ádám és Simon Csaba Péter javaslatai alapján. 
(21:13)

A munkacsoportok által elsődlegesen felállított témakörök.
Háttérmunka

1 . Informatikai karbantartás
2. Leltározás
3. Új beszerzések
4. Karbantartás
5. Jelmez
6. Raktár
7. Könyvtár
8. Belföldi kapcsolati háló
9. Társszervi kapcsolatok
1 0. Külföldi kapcsolatok
1 1 . Erőforráskezelés
1 2. Csoportkoordinálás
1 3. Képzések
1 4. Díjak koordinálása
1 5. Kedvezmények
1 6. Tagdíjnyilvántartás
1 7. Saját tartozások követése
1 8. Pályázatírás
1 9. Kintlévőségek kezelése
20. On-line jelenlét
2 1. Pályázatfigyelés
22. Elnökség belső kommunikációja
23. MTT-Elnökség kommunikációja
24. MTT-n belüli kommunikáció
25. MTT külső kommunikációja, reklám
26. Irattár
27. Szerződések követése
28. Szerződések kötése
29. Szerződések bontása

Folyamatos, rendszeres programok
30. Vezetőségi ülések
3 1. HNE (Középfölde Kutatók Rendje)
32. Tolkien Levelező Verseny
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33. Tolkien Klub
34. Filmklub
35. Kirándulás
36. Könyvklub
37. Verses találkozók
38. Társasjáték
39. Környezetvédelmi programok
40. Kórus, zene
4 1. Színjátszó kör
42. Tánckör
43. Kézműves klub
44. Képzőművészeti foglalkozások
45. Tolkien Kurzus (ELTE)
46. Írókör
47. Sportprogramok
48. Szerepjáték programok
49. Tengwar oktatás, nyelvoktatás
50. On-line közösségek, szociális média
5 1. Önismereti klub
52. Gyerekprogramok
53. Baba-mama klub

Eseti, évi programok
54. Évi nemzetközi rendezvények (RotR, RingCon, külföldi találkozók)
55. Tolkien Levelező Verseny Döntője
56. Kreatív Őszi Művészeti Találkozó
57. Filmpremierek
58. Könyvhét és Könyvfesztivál
59. Könyvbemutatók
60. Tolkien Live
6 1. Közgyűlés
62. Lassi Laurie megjelenés
63. Élő Gondolatok Találkozó (Gomuncs)
64. Flashmob
65. Beltaine
66. Megemlékezés Tolkien halálának évfordulójára
67. Megemlékezés Tolkien születésének évfordulójára – Long Expected Party
68. Művészeti Pályázat
69. Művészeti Est
70. Nyári Tolkien Tábor
7 1. Tolkien Olvasás Napja
72. Pólókészítés
73. Farsangi Bál
74. Múzeumok Éjszakája, Civilek Éjszakája
75. Líthas
76. Nyári fesztiválok
77. Karácsonyi est
78. Tavaszi Találkozó
79. Tudományos Konferencia
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80. MTT Születésnap
8 1. Egyszeri kiadványok (évkönyv, antológia, daloskönyv)
82. Samhain, Halloween
83. Színdarab

Kimaradt elemek
3 1. Kiadókkal való kapcsolattartás
84. Szakdolgozati konzultáció
85. MTT helyiség
86. Összevont szerkesztőség
87. Tolkien.hu fórum
88. Tolkien.hu weboldal
89. Facebook
90. E-mail rendszer
9 1. Tárhelyszolgáltatóval való kapcsolattartás

Kutassy Zsófia Elnök 20 perc szünetet rendel el. (21:50)

A szünet után az ülés folytatódik. (22:10)

Vass Rózsa megérkezik. (22:24)

Az Elnökség Becze Ádám vezetésével elkezdi a felelősségi területek csoportosítását és kategorizálását. (22:13)

Kategóriák
Tolkien Tanulmányok
Külügy
Online infrastruktúra
Jog
Pénzügy
Ingóságok, tárgyi javak
30 fő feletti rendezvények
30 fő alatti rendezvények
Nyilvános tartalom
Ismeretterjesztés

Az Elnökség elkezdi elosztani a felelősségi területeket. (22:43)

Kostyál Zsigmond
- E-mail rendszer felügyelete, kezelése
- Tárhelyszolgáltatóval való kapcsolattartás
- Informatikai karbantartás
- Tolkien.hu weboldal technikai részének felügyelete, kezelése
- Tolkien.hu fórum technikai részének felügyelete, kezelése
- MTT Facebookon való infrastrukturális és technikai megjelenésének felügyelte, kezelése
- Kreatív Őszi Művészeti Találkozó felügyelete, kezelése

Kutassy Zsófia
- Szerződések követése, kötése, bontása
- Pályázatfigyelés, pályázatírás gazdasági és jogi részének felügyelete
- Kintlévőségek kezelése és felügyelete, saját tartozások követése
- Tagdíjnyilvántartás gazdasági felügyelete
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- Kedvezmények felügyelete
- MTT külső kommunikációjának, reklámjának felügyelete, kezelése
- Karácsonyi est felügyelete
- Gyerekprogramok, baba-mama klub felügyelete
- Könyvhét, Könyvfesztivál, könyvbemutatók felügyelete, kezelése

Sági Kiss Dániel
- Irattár kezelése, vezetése
- Tagnyilvántartás kezelése, vezetése
- Nemzetközi rendezvényeken való megjelenések kezelése
- Külügyi kapcsolattartás, külügyi kommunikáció
- Elnökség-tagság közti kommunikáció, a tagság tájékoztatása
- Klubélet, filmklub, könyvklub, társasjáték és szerepjáték klub felügyelete, kezelése
- Környezetvédelmi programok felügyelete, szervezése, kezelése
- Elnökségi ülés és felügyelőbizottság ügyeinek felügyelete, kezelése
- Közgyűlés felügyelete és kezelése

Rákos-Zichy Johanna
- Ingóságok, tárgyi javak felügyelete
- Könyvtár felügyelete, bővítése
- Raktár felügyelete, kezelése, leltározása
- Raktári eszközök, ingóságok és tárgyi javak karbantartása
- Jelmezek, kellékek felügyelete, kezelése, gyarapítása
- Új beszerzések
- Samhaim, Halloween felügyelete, kezelése
- Farsangi Bál felügyelete, kezelése

Becze Ádám
- MTT helyiség kezelése, felügyelete, keresése
- HNE – Középfölde Kutatók Rendje felügyelete, koordinációja
- Tolkien Klub
- Belföldi kapcsolati háló kezelése és felügyelete
- Önismereti klub felügyelete
- Gomuncs felügyelete, kezelése, szervezése
- Tolkien Levelező Verseny és TLV Döntő felügyelete, kezelése
- Nyári Tábor felügyelete
- Múzeumok Éjszakája, Civilek Éjszakája részvétel felügyelete
- Kirándulások felügyelete

Szalay Zsófia
- Pólókészítés, terjesztés
- Tolkien Tanulmányok felügyelete
- Szakdolgozati konzultáció felügyelete
- Tolkien könyvek kiadásának felügyelete
- Tudományos konferencia felügyelete, koordinációja
- Tolkien Kurzus (ELTE) felügyelete, koordinációja
- Társszervezetekkel való kommunikációs és tartalmi kapcsolattartás felügyelete
- MTT-n belüli kommunikáció, naptár, programegyeztetés, információtovábbítás felügyelete
- Elnökségen belüli kommunikáció felügyelete és bonyolítása 
- Művészeti Pályázat felügyelete

Fábián Ágnes
- Egyszeri kiadványok kiadásának kezelése, felügyelete
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- Lassi Laurie megjelenés, kiadás kezelése, felügyelete
- Csoportkoordináció
- Verses csoport, verses találkozók, sportprogramok, tánckör, színjátszó kör, zene és kórus, kézműves 

és képzőművész foglalkozások felügyelete, kezelése
- Tolkien élő szerepjátékos rendezvények felügyelete
- Tolkien születésének emlékére rendezett esemény, Long Expected Party felügyelete
- Művészeti Est felügyelete

Barna Bálint
- Összevont szerkesztőség felügyelete
- Tolkien fórum kommunikációjának felügyelete
- MTT Facebook-on zajló kommunikációjának felügyelete
- On-line jelenlét felügyelete
- Tolkien halálának emlékére rendezett események felügyelete
- Tolkien Olvasás Napjának felügyelete
- Filmpremierekkel kapcsolatos ügyek felügyelete, intézése

Doncsecz Zoltán
- Erőforrások kezelése, felügyelete
- Képzések felügyelete
- Díjak koordinálása, felügyelete
- Tagság elnökség felé zajló kommunikációjának kezelése
- Beltaine, Líthas kezelése, felügyelete
- Színdarabok felügyelete, előadások koordinálása
- MTT Születésnap felügyelete
- Tavaszi Találkozó felügyelete, kezelése
- Nyári fesztiválokon való részvétel felügyelete

Az Elnökség a fenti provizórikus elosztást elfogadta, és a kommunikáció elosztását és kezelését további 
átgondolásra javasolja. (23:31)

Ez alapján az Elnökség tagjainak egyszerűsített felelősségi és felügyeleti körei:

Kutassy Zsófia Elnök
- Gazdasági, pályázati és jogi természetű ügyek
- Külső kommunikációval, reklámmal és PR-ral kapcsolatos ügyek
- Könyvmegjelenésekkel, Könyvhéttel, Könyvfesztivállal kapcsolatos ügyek
- Gyermekprogramok ügyei

Doncsecz Zoltán Alelnök
- Emberi erőforrásokkal kapcsolatos, képzési és HR ügyek
- Díjak ügyei
- Színdarabok és színielőadások ügyei
- Közösségi jellegű rendezvények (Tavaszi Találkozó, Beltaine, Líthas, MTT Születésnap, MTT 

Karácsony) ügyei
- Nyári fesztiválok ügyei

Szalay Zsófia Alelnök
- Művészeti Pályázat ügyei
- Pólókészítés és pólóterjesztés ügyei
- Tolkien Tanulmányok (ELTE Tolkien Kurzus, szakdolgozati konzultáció, Tolkien könyvkiadás, 

tudományos konferencia) ügyei
- Társszervezetekkel való kapcsolattartás ügyei
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- MTT-n belüli és elnökségben belüli belső kommunikáció, programnaptár és egyeztetés ügyei
Barna Bálint

- Összevont szerkesztőség és online megjelenés ügyei
- Fórum és Facebook tartalmi kommunikációjának ügyei
- Filmpremierekkel kapcsolatos ügyek
- Tolkien halálának emléknapjának ügyei
- Tolkien Olvasás Napjának ügyei

Becze Ádám
- MTT Helyiség ügyei
- Tudományos alapú közösségi (HNE, Tolkien Klub) ügyek
- Belföldi kapcsolati háló ügyei
- Gomuncs, közösségi gondolkodás, önismereti klub és önismereti tréning ügyei
- Kirándulások ügyei
- Tolkien Levelező Verseny ügyei
- Nyári Tábor ügyei
- Civilek Éjszakájának és Múzeumok Éjszakájának ügyei

Fábián Ágnes
- Kiadványok (egyszeri kiadványok, Lassi Laurie) technikai ügyei
- Long Expected Party és Művészeti Est ügyei
- Csoportok (verses csoport, írókör, tánckör, színjátszó kör, kórus, kézműves, képzőművész, sport) 

koordinációjának ügyei
- Tolkien élő szerepjáték rendezvény ügyei

Kostyál Zsigmond
- Kreatív Őszi Művészeti Találkozó ügyei
- Online (tolkien.hu weboldal, tolkien.hu fórum, Facebook csoportok, levelezőcímek, tárhely 

szolgáltató) technikai és operatív ügyei
Rákos-Zichy Johanna

- Tárgyi javak és ingóságok (raktár, jelmezek, kellékek, könyvtár, új beszerzések) kezelésének, 
leltározásának és karbantartásának ügyei

- Szórakoztató jellegű rendezvények (Farsangi Bál, Halloween, Samhain) ügyei
Sági Kiss Dániel Titkár

- Titkári (irattári, tagnyilvántartási, közgyűléssel és elnökségi ülésekkel kapcsolatos) ügyek
- Külkapcsolati (külföldi kommunikáció, külföldi kapcsolattartás) ügyek
- Környezetvédelmi ügyek
- Klub jellegű rendezvények (filmklub, könyvklub, társasjáték klub, szerepjáték klub) ügyei
- Elnökség tagság felé való hivatalos kommunikációjának és tájékoztatásának ügyei 

Vass Rózsa és Barna Bálint beszámolnak a Startlap által kiírt civil szervezetek részére kiadott 
pályázatról, és annak a MTT számára értékes lehetőségeiről, melyet az Elnökség megvitat és további 
megfontolásra érdemesnek tart. (23:48)

Kutassy Zsófia Elnök lezárja az ülést, Sági Kiss Dániel Titkár lezárja a jegyzőkönyvet. (00:05)
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