
MTT Elnökségi ülés – 2011. 08. 21.

A Magyar Tolkien Társaság elnökségi ülése
2011. augusztus 21.

Az Elnökség jelen lévő tagjai

Kutassy Zsófia, Elnök

(Doncsecz Zoltán, Alelnök)

(Szalay Zsófia, Alelnök)

Barna Bálint

Becze Ádám

Fábián Ágnes

Kostyál Zsigmond

Rákos-Zichy Johanna

Sági Kiss Dániel, Titkár

A Felügyelőbizottság jelen lévő tagjai

Simon Csaba Péter, a Felügyelőbizottság elnöke

(Abonyi Barbara)

Jelenlévő tagok

Füzessy Tamás

A jegyzőkönyvet vezeti

Sági Kiss Dániel, Titkár -sk-

A jegyzőkönyv megnyitása

16:24

A jegyzőkönyv lezárása

19:56

1 / 7



MTT Elnökségi ülés – 2011. 08. 21.

Kutassy  Zsófia  Elnök  megnyitja  az  ülést,  Sági  Kiss  Dániel  Titkár  megnyitja  a 

jegyzőkönyvet. Az ülést az Alapszabály értelmében Kutassy Zsófia vezeti és moderálja, [16:25]

Kutassy  Zsófia  Elnök  vezetésével  az  Elnökség  megvitatja  a  napirendet.  A módosított 

napirend:

– Beszámolók az elnökségi felelősségi területekről és a Nyári Táborról

– Esetleges korrekciók a felelősségi területek elosztásában

– Döntés az Elnökség munkájáról szóló tájékoztató anyagról

– Jövő évi rendezvénynaptár elemeinek megvitatása

– Döntés a Tolkien Konferenciára érkezett pályázat(ok) ügyében

– Szünet

– Őszi Találkozó pályázatának kiírása

– Tolkien élő szerepjátékos találkozó pályázatának kiírása

– MTT propaganda és PR tevékenysége alapjainak megvitatása, a külső és belső MTT-kép  

meghatározása

– Rövid felvezetése az MTT hosszú távú stratégiai terveinek

– Szünet

– Egyéb napirendi pontok

– A következő elnökségi ülés időpontjának és helyszínének egyeztetése

– Az ülés és a jegyzőkönyv lezárása

A módosított napirendet az Elnökség elfogadja. (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) [16:28]

Kutassy Zsófia  Elnök  beszámol  róla,  hogy az  adminisztratív  átadás-átvétel  még  mindig 

csúszik, a titkári feladatok átvételével együtt. [16:30]

Doncsecz  Zoltán Alelnök beszámol róla,  hogy az Elnökség kommunikációja  akadozik  a 

túlzott  információáramlás  és  túlzó  tartalom miatt,  ezért  kéri,  hogy  az  Elnökség  csak  a  fontos 

kérdéseket  tárgyalja  e-mailen,  a  részleteket  és  hosszú  távú  döntések  előkészítését  személyesen 

vitassa meg, és kerülje a meddő vitákat.
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A Nyári Tábor hozadékaként az emberi erőforrások területén hatalmas lehetőségek nyíltak 

meg, nagyon sok lelkes tag jelentkezne szervezési feladatokra – az Elnökség feladata, hogy őket 

megfelelően bevonja a szervezésekbe,  lehetőséget adva az új  szervezőknek. Ki kell  használni a 

lehetőséget és az ő lelkesedésüket. Ezzel együtt kerülendő, hogy minden szervezési feladatot az 

Elnökség intézzen, végezzen, ezért kéri, hogy az Elnökség tagjai inkább tanácsadóként vegyenek 

részt a programok szervezésében, lehetőséget adva a friss ötleteknek.

Szintén  beszámol  róla,  hogy  még  csúszások  vannak  a  Tolkien  Születésnap  utólagos 

elszámolásában a számlák csúszása miatt.

Fábián Ágnes beszámol róla, hogy a Tolkien Live pályázati kiírása után tudja felügyelni ezt 

a  témakört,  de  már  egyeztetett  a  pályázatot  benyújtani  kívánó  tagokkal.  Várja  Bese  Attila 

megkeresését a Tolkien Kórus újraélesztésével kapcsolatban.

Megkapta Barna Bálint beszámolóját az eddigi kiadványok és kommunikáció ügyében.

Rákos-Zichy Johanna beszámol róla, hogy Kiss Kincső raktárkulcs- és kártyája nála van. 

Ennek  birtokában  a  következő  hetek  során  tervezi  felmérni  a  raktár  állapotát  és  Tábor  utáni 

helyzetét.  Egy másik  kulcs-kártya  Spiegel  Eszternél  van,  ami  a  tábori  találkozó  lezajlása  és  a 

táboros ügyek végleges lezárása után Orthmayer Flórához kerül majd.

Barna  Bálint  beszámol  róla,  hogy  létrehozott  egy  fórum  topicot  a  kommunikáció 

átbeszélésére, és Szalay Zsófiával együtt létrehoztak egy-egy alternatív felosztást a kommunikáció 

kezelésére.

Folynak  az  egyeztetések  egy  lehetséges  HNE előadáskör  elindításáról  kelta-arthuriánus-

középfölde kutatási területkörben, a megfelelő emberek keresésével és a szervezés előkészítésével.

Becze Ádám beszámol róla, hogy megbeszélte a TLV Döntő és az évközi TLV fordulók 

szervezését Kiss Kincsővel – a Döntőt ő maga vállalja, a fordulók lebonyolítására pedig keresi a 

megfelelő embert,  embereket. Megemlíti,  hogy egy Borsod megyei iskola egyféle saját Tolkien-

Középfölde témájú levelező versenyt kíván szervezni – fel kell venni velük a kapcsolatot, ezt Kiss 

Kincső ígérte.

Ősszel fel tudja venni a tudományos tevékenységek, HNE, konferencia és Tolkien Fogadó 

fonalát.
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Kostyál  Zsigmond  beszámol  róla,  hogy  nem  foglalkozott  a  Tábor  óta  az  on-line 

kommunikáció ügyével, az őszi találkozóról és annak körülményeiről pedig most fog dönteni az 

Elnökség.

Sági Kiss Dániel Titkár beszámol róla, hogy Kiss Kincső külföldi tartózkodása miatt még 

nem fejeződött be a titkári feladatok átadás-átvétele, de a Táborban a taglisták és tagnyilvántartások 

kezelését megkezdte és átvette. A bírósági ügyek még mindig nem zajlottak le.

A külügyek átvételére a következő hetekben kerül sor Becze Ádámtól, és az Őszi Találkozó 

előkészítése  során  már  fontos  szerep  jut  a  külkapcsolatoknak,  révén  ez  a  legnagyobb  külföldi 

vendégeket fogadó rendezvény. [16:50]

Abonyi Barbara megérkezik. [16:52]

Becze Ádám megkezdi a Nyári Tábor értékelését. Egy bicikliverseny kapcsán személyesen 

is  megnézte  a  táborhelyszínt,  és  kellemesnek,  nagynak  találta.  Személyes  és  on-line  (blogos) 

beszámolók alapján úgy értesült, hogy erős volt a közösség, és egyenletesek, jók voltak a csapatok, 

nemzetségek, ami régi álom teljesülése volt. Az étkeztetés problémájáról azt tudja mondani, hogy a 

tábor létszáma túl  nagy csáberőt  jelent  bármely konyhai személyzet  számára,  még akkor is,  ha 

erejüket  egyébként  meghaladja  a  feladat.  A tábor  erősen  felpörgette  a  személyes  találkozókat, 

spontán közösségeket, új baráti köröket hozott létre. Érdekes kísérlet volt néhány új (régi-új) rend 

kipróbálása.

Összességében  erős  és  hatásos  volt  a  közösség,  ami  fontos  szerepet  tölt  be  a  Társaság 

életében, és melyre nagy szükség volt, a kreatív tevékenységek idén inkább érdekesek, változatosak 

és értékesek voltak, mint igazán magas minőségűek és tündöklőek. Az időjárási problémák ellenére 

a Tábor kisebb hibákat leszámítva gond nélkül megvalósult, de figyelembe kell venni az évekre 

visszamenő tendenciákat. [17:01]

Szalay Zsófia Alelnök megérkezik. [17:03]

Kutassy Zsófia Elnök elmondja, hogy az idei Tábor főszervezői készülnek egy úgynevezett 

Fehér  Könyvvel,  melybe leírják a  maguk részére vonatkozó tanácsokat,  tapasztalatokat,  mely a 
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későbbiekben segítséget nyújthat a leendő szervezőknek. Ebbe akár korábbi táborok főszervezőinek 

véleménye is helyet kaphat. [17:05]

Füzessy Tamás, mint a Nyári Tábor táborvezetője, felajánlja, hogy a pénzügyi elszámolás, 

az  értékelő  kérdőívek  és  a  szervezői  utómunkálatok  utáni  esedékes  elnökségi  ülésen  hosszabb 

időkiméretben, részletesebben beszámol a 2011-es Táborról. [17:10]

Az Elnökség elvi szinten foglalkozik a jövő évi Tábor pályázati feltételeivel. [17:12]

Szalay  Zsófia  Alelnök  felvezeti  az  elnökségi  területek  esetleges  és  elvi  korrekciójának 

terveit.  E szerint  a pénzügyi  és jogi hatáskörök összevonódnak egy egységbe az Elnök döntése 

alapján az ő kezébe. A kommunikáció terén vagy témakörök alapján (pl. on-line kommunikáció a 

technika alá,  a  tagokkal  való kapcsolattartás  a  HR alá,  PR csoport  létrehozása,  stb.)  alárendelt 

funkcionális  beosztás  szükséges,  vagy a  jelenlegi  elosztás  finomítása  és  áthangolása  egy nagy 

kommunikáció csoport alatt.

Az Elnökség szimpátiaszavazása alapján a tagoknak a témakörök alapján való alárendelt 

funkcionális  beosztás  (5  szavazat)  a  jelenlegi  elosztás  finomítása  és  áthangolása  ellenében  (1 

szavazat, 3 tartózkodás mellett). [17:32]

Szalay Zsófia Alelnök vállalja az Elnökség munkájáról szóló tájékoztató anyag gondozását. 

Kutassy Zsófia Elnök kéri,  hogy minden elnökségi tag írja le saját  részét,  tájékoztassa Zsófit  a 

munkájáról. Ez hírlevél formájában e-mailben küldhető szét, valamint feltölthető a nyilvános belső 

topicokba. [17:34]

Doncsecz Zoltán Alelnök távozik. [17:35]

Kutassy Zsófia Elnök vezetésével az Elnökség megvitatja a Tolkien Konferenciára érkezett 

egyetlen, Füzessy Tamás által beküldött pályázatot. Füzessy Tamás ismerteti a pályázatot – ennek 

anyaga az „A” mellékletben olvasható Füzessy Tamás engedélyével. 

A pályázatot az Elnökség elfogadja, és ezzel megbízza Füzessy Tamást, mint főszervezőt, 

hogy bonyolítsa le a Tolkien Konferenciát. (6 igen, 0 nem, 2 tartózkodik) [18:00]
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Kutassy Zsófia Elnök negyed óra szünetet rendel el. [18:01]

Kutassy Zsófia Elnök a szünet végével folytatja az ülést. [18:17]

Az Elnökség megkezdi a rendezvénynaptár megvitatását.

– Szeptember 2. – Tolkien halálának emléknapja

– Szeptember 10. – „Ithilien Ébredése” Tábori találkozó

– Október 1. – Tolkien Klub és HNE

– Október 28-31. – Őszi Találkozó

– Samhain/Halloween (az Őszi Találkozóval nem ütköző időpontban)

– November 12. – Tolkien Klub és HNE

– November 26. – Tolkien Élő Szerepjátékos Találkozó

– December 3. – Téli Közgyűlés

– December 17. – Karácsonyi Est – Tolkien Klub és HNE

– Január 7. – Long Expected Party (LEP)

– Február 4. – Tolkien Klub és HNE

– Február 11. vagy 18. – Farsangi Bál

– Március 15. és Május 7. között – Tavaszi Találkozó és Beltaine

– Március 25. – Tolkien Olvasás Napja – Tolkien Kliub és HNE

– Április 14. – Tolkien Klub és HNE

– Április 21. – Tolkien Levelező Verseny Döntő (TLV Döntő)

– Május 12. – Tolkien Klub és HNE

– Május 19. – Tavaszi Közgyűlés

– Június 11-16. – Tolkien Konferencia és Születésnapi Ünnepség

– Június 23. – Líthas, Nyári Napforduló

– Július – Nyári Tábor

– Augusztus 16-20. – Return of the Ring

Az Elnökség a fenti rendezvénynaptárat elfogadta. (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) [19:04]
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Kutassy  Zsófia  Elnök  vezetésével  az  Elnökség  megvitatja  a  Tolkien  Klub  és  HNE 

szervezésére  Füzessy  Tamás  által  beküldött  pályázatot.  Füzessy Tamás  ismerteti  a  pályázatot  – 

ennek anyaga a „B” mellékletben olvasható Füzessy Tamás engedélyével.

A pályázatot az Elnökség elfogadja, és ezzel megbízza Füzessy Tamást, mint főszervezőt, 

hogy bonyolítsa le a Tolkien Klubot és a HNE-t egy éves időtartamra, 2012 májusáig. (5 igen, 1 

nem, 2 tartózkodik) [19:16]

Kutassy Zsófia Elnök vezetésével az Elnökség megnyitja az Őszi Találkozó pályázatának 

vitáját  az  e-mailen  lezajlott  egyeztetések  alapján.  A vita  törzstémája  a  kreativitás,  művészet  és 

alkotás hangsúlyának kérdése, a közösségi tevékenységek túlsúlyba kerülésének kiegyensúlyozása 

alkotó tevékenységek által, vagy a teljes szabadság meghagyása. Felmerül a tematika, a szervezett 

keret kérdése, a szervezett program és egymásra épülés. Végkövetkeztetésként a legtöbb kikötés 

„ajánlásként”  kerül  be  a  pályázatba,  azzal  a  felhívással,  hogy  a  szervezői  csapat  túl  nagy 

tapasztalatlansága  vagy  túlzott  elzártsága,  elitizmusa  miatt  a  pályázat  visszautasítható.  Kostyál 

Zsigmond  javasolja,  hogy idő  hiányában  és  a  hátralévő  más  feladatok  okán a  pályázat  pontos 

megszövegezése  történjen  e-mailben  –  ennek  koordinálását  és  kezdőanyagának  előállítását  ő 

vállalja.  Kutassy Zsófia  Elnök  határozata  alapján  a  pályázat  leadásának végső  határideje  2011. 

szeptember 15. [19:45]

Az Elnökség Szalay Zsófia Alelnök kérésére meghatározza a 2012. évi tábori pályázatról 

szóló  döntést  meghozó elnökségi  ülés  időpontját  november  13-ára,  10  órai  kezdéssel.  A tábori 

pályázat beadási határideje október 25. éjfél, a hiánypótlás időpontja november 8. éjfél. [19:51]

Az  Elnökség  a  következő  elnökségi  ülés  időpontját  szeptember  16-a  19  órára,  az  azt 

követőét október 22-e 15 órára tűzi ki. A helyszínről az Elnök és a Titkár később döntenek. [19:53]

Kutassy Zsófia  Elnök lezárja  az ülést,  Sági  Kiss  Dániel  Titkár  lezárja  a  jegyzőkönyvet. 

[19:56]
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