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Az ülést Kutassy Zsófia Elnök megnyitja. Az ülést, az Alapszabály alapján Kutassy Zsófia Elnök 
vezeti és moderálja. [19:17]

Az Elnökség megtárgyalja a napirendet, és módosító javaslatokat vet föl. A módosított napirendet 
az Elnökség elfogadta. (5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) [19:20]

Napirend:
− Döntés a KÖMT-pályázatról
− Beszámolók a felelősségi területekről
− Döntés a Szüreti Bál/Halloween kérdésköréről
− Döntés a Tolkien Live RPG pályázatról
− Raktár meghosszabbításának megbeszélése
− Felelősségi területek átszervezésének kérdése
− A „Hobbitfalva-projekt”
− Tolkien.hu főszerkesztői jogok megosztása
− Tábori pályázat kérdései és kiírása
− Egyéb

Az Elnökség  meghallgatja  Békési  Marcell  és  Békési-Szvitacs  Eszter  szervezők  beszámolóját  a 
KÖMT  pályázatról,  különös  tekintettel  a  változásokra  és  az  Elnökség  által  feltett  hiánypótló 
kérdésekre.  A szervezők beszámolnak gazdasági,  fegyelmi és logisztikai  ügyekről,  beszélnek az 
Elnökséggel a lehetséges előzetes helyszínmegnézés időpontjáról. Kutassy Zsófia Elnök átvizsgálja 
a költségvetés keretszámait, különös tekintettel az étkezésre szánt összegekre. [20:01]

Az egyetlen  beérkezett  pályázatot,  Békési  Marcell,  Doncsecz  Zoltán,  Kovács  Beáta  és  Békési-
Szvitacs  Eszter  vezetésével  az  Elnökség  elfogadja,  és  ezáltal  megbízza  Békési  Marcellt,  mint 
főszervezőt a beadott pályázat alapján a KÖMT megszervezésével. (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
[20:05]

Az  Elnökség,  egyedi  döntés  és  a  KÖMT  szervezők  kérése-kérdése  alapján  az  elfogadott 
napirendhez  képest  előbbre  hozza  a  Szüreti  Bál/Halloween megbeszélését,  tekintettel  a  KÖMT 
utolsó napjára tervezett, Halloween-jellegű bulira. [20:11]

Békési Marcell és Békési-Szvitacs Eszter távoznak. [20:14]

Az Elnökség megvitatja a Sándor Anna által szervezni kívánt Szüreti Bál témakörét. Az Elnökség 
úgy dönt, hogy amennyiben Sándor Anna kéri, akkor az Elnökség hivatalos MTT-s rendezvényi 
státuszt biztosítva támogatja a Szüreti Bált, amennyiben Sándor Anna költségvetést és munkatervet 
nyújt be. [20:15]

Kutassy Zsófia Elnök és Sági Kiss Dániel Titkár beszámolnak az Elnök aláírási jogával kapcsolatos 
egyre  húzódó  ügyintézésről  és  a  bírósági  eljárásról.  Kutassy  Zsófia  Elnök  beszámol  a 
pályázatfigyeléssel  kapcsolatos  problémákról  és  egy  hivatásos  pályázatfigyelő-pályázatíró 
alkalmazásának  esetleges  igényéről.  Az  Elnök  véleménye  szerint  alaposabb  munkával  és 
felkészüléssel több pályázatot nyerhetne meg a Társaság az általa képviselt értékek és tagságának 
mérete alapján, mint amennyit valójában megnyert az elmúlt években. [20:24]

Barna  Bálint  felveti,  hogy  szükség  lehet  kisebb  munkacsoportok,  munkakörök  felállítására, 
visszaállítására, hogy ne minden feladattal a teljes Elnökség és a pénzügyi vezetés foglalkozzon. 
[20:24]
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Szalay Zsófia Alelnök beszámol a készülő Hírlevél előkészületi munkáiról, a Hírlevélbe bekerülő 
belső  munkafeladatokról,  valamint  a  Hírlevél  kiküldésével  kapcsolatos  pozitív  fejleményekről, 
melyeket Simon Csaba Péter talált.  Szalay Zsófia beszámol arról,  hogy elindult  Füzessy Tamás 
vezetésével a Tolkien Kurzus az ELTE-n, ám ennek előzetes hirdetése erőtlenre sikerült, nem bírt 
sem propaganda, sem hírértékkel. Az MTT regisztrált a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 
pályázatkezelő rendszerében, mely hozzájárulhat a jövőbeni sikeresebb pályázatokhoz. [20:28]

Rákos-Zichy  Johanna  beszámol  róla,  hogy  nem  érkezett  be  egyáltalán  hivatalos  Halloween 
pályázat,  de ehelyett  a  Szüreti  Bál kezdeményezését  az Elnökség fel  tudja karolni.  Beszámol a 
Raktár helyzetéről a Tábori Találkozóhoz való raktárhasználat során – a Nyári Tábor után példás 
rendben  maradt  a  Raktár,  ám a  talált  tárgyak  zsákjában  számos  penészes  ruha  volt,  melyeket 
kidobott  vagy kiszellőzni  kiakasztott.  Ezzel  kapcsolatban elmondja,  hogy a talált  tárgyak közül 
számos nincs  meg.  Az MTT hivatalos  Könyvtárának listáját  Rákos-Zichy Johanna frissítette  és 
rendezte. Beszámolt arról is, hogy a Raktár bérlete lejárt, és sürgős beavatkozást kér ez ügyben. 
[20:31]

Barna Bálint beszámol a Tolkien Klub szervezéséhez szükséges személyi kapcsolatok átadásáról 
Füzessy Tamásnak. Szintén beszámol a Tolkien halálának évfordulójára rendezett megemlékezés 
sikeréről Kaszab Zsuzsanna szervezésében, valamint beszámol a Királyházi Csaba által készített 
nem-hivatalos táboros kártyapaklival kapcsolatos ügyekről, annak sikeréről.  A kommunikációval 
kapcsolatos ügyekről a Fórum elnökségi topikjaiban írt bővebb értekezéseire felhívta az Elnökség 
figyelmét. [20:35]

Becze Ádám beszámol arról Szalay Zsófia közlései alapján, hogy a hozzá került felelősségi Tolkien 
Konferencia végső központi helyszíne a Sapienzia Egyetem lesz, és a szervezés tényleges feladatai 
szeptember végétől kezdődnek, mikor az eddigi szervezők találkoznak és felosztják a feladatokat. 
Becze Ádám szintén beszámol a Tolkien Levelező Verseny állapotáról, mely szerint Kiss Kincső és 
Kostyál Zsigmond kézben tartják a TLV szervezését, koordinációját, és várhatóan szeptember 15-én 
lesz  a  TLV  szervezés  nyitómegbeszélése.  Becze  Ádám  vállalja,  hogy  Kiss  Kincső  dániai 
tartózkodása  miatt  ő  tartja  majd  a  kapcsolatot  a  Fővárosi  Szabó Ervin  Könyvtárral,  és  kéri  az 
Elnökséget, hogy az MTT támogassa a TLV-t. [20:39]

Barna Bálint felveti, hogy akár a TLV kapcsán, akár attól függetlenül az MTT szervezzen egész 
Budapestre  kiterjedően  „Középföldi  Városbújócskát”,  az  egész  főváros  átfogásával,  középföldi 
helyszínek és szereplők megjelenítésével. [20:40]

Becze Ádám beszámol róla, hogy Hódmezővásárhelyen egy iskola és könyvtár évek óta szervez 
országos levelező versenyeket és vetélkedőket – ezek témája tavaly a Twilight-regények világa volt, 
idén a Harry Potter-regények világa, de félő, hogy bármikor bevehetnek Gyűrűk Urával kapcsolatos 
témákat, ami természetes konkurenciája lehet a TLV-nek. Ennek kapcsán számolt be Becze Ádám a 
hódmezővásárhelyi  rendszer  által  alkalmazott  háttértámogatást  nyújtó  számítástechnikai 
rendszerről. Szintén beszámol róla, hogy két hét múlva esedékes a külügyi átadás megbeszélése, a 
tényleges  dokumentumátadás,  ez  után  mehet  végbe  az  új  külügyi  kapcsolatok  felvétele.  Becze 
Ádám feleleveníti az Évkönyv kiadásának tervét, és megerősíti eltökéltségét az Évkönyv mellett. 
[20:45]

Becze  Ádám  felveti,  hogy  nagy  szükség  lenne  az  Elnökség  egy  hosszú  távú,  stratégiai 
megbeszélésére, laza, kötetlen formában, kreatív módon, hogy letisztázzuk a legfőbb prioritásokat, 
„mielőtt a napi ügyek maguk alá temetnek minket”. [20:48]
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Molnár Gyula megérkezik. [20:49]

Kostyál  Zsigmond beszámol  az  on-line  infrastruktúra  kezeléséről,  a  naptár  beüzemelésére  és  a 
hírlevél-kezelésére tett kísérleteiről Simon Csaba Péterrel, de ezeket a funkciókat még tesztelni kell. 
Barna Bálint megjegyzi, hogy teljesen eltűnt a keresési funkció a Tolkien.hu főoldaláról. Kostyál 
Zsigmond jelzi, a KÖMT pályázatot eddig és ez után is felügyelet alatt tartja. [20:52]

Sági Kiss Dániel Titkár beszámol róla,  hogy még folynak az Elnök aláírási  jogával kapcsolatos 
ügyintézések.  Ennek  befejezésével  áttekinti  majd  a  titkári  adminisztráció  feladatait  és 
dokumentumait.  A két  hét  múlva  esedékes  külügyi  átadás  után  kézbe  tudja  venni  a  külügyi 
kapcsolattartás  feladatait  is,  a  KÖMT-ön pedig  felveszi  a  hivatalos  külkapcsolatokat  a  külföldi 
társszervezetekkel. [20:57]

Simon Csaba Péter távozik. [20:58]

Fábián Ágnes távollétében Szalay Zsófia felvezeti a Tolkien Szerepjátékos Találkozó megbeszélését 
és a pályázatról való döntést.  Rákos-Zichy Johanna beszámol röviden a Találkozó kereteiről,  és 
Barna  Bálint  kérdésére  a  reklám,  hirdetés,  létszám  tekintetében.  Kostyál  Zsigmond  kérdésére 
Rákos-Zichy Johanna biztosítja az Elnökséget, hogy különösen kiemelt kérdésként kezelik a kezdő 
szerepjátékosok támogatását, felkészítését. Az Elnökség a pályázatot elfogadja, és megbízza Rákos-
Zichy  Johannát,  Ürmössy  Zsuzsannát  és  Sági  Kiss  Dánielt  a  Tolkien  Szerepjátékos  Találkozó 
megszervezésével  az  általuk  beadott  pályázatban  szereplő  feltételekkel.  (4  igen,  0  nem,  3 
tartózkodás) [21:04]

Rákos-Zichy Johanna elmondja,  hogy éppen lejárt  a  három hónapos raktárbérleti  szerződése az 
MTT-nek a Self Store raktárral, és a Self Store tulajdonosa árat akar emelni a külső, utcáról elérhető 
raktárhelyiségek esetében,  a  jelenlegi  30400 forintról  35000 forintra  havonta,  vagy felajánlotta, 
hogy ugyanezen  árért  kaphat  az  MTT egy belső,  utcáról  és  éjjel-nappal  nem elérhető  raktárt. 
Kutassy Zsófia egy hónapra meghosszabbította a raktár bérletét, és az Elnökség egyet ért abban, 
hogy az MTT-nek szüksége van éjjel-nappal elérhető, utcáról megközelíthető raktárra. [21:09]

Az Elnökség  beszél  az  úgynevezett  „Hobbit-falu”  projektről  –  egy vállalkozás  öko-tábort  akar 
nyitni, és ezt középföldi tematikával népszerűsíteni, és ebben kérte az Elnökség segítségét, tanácsát. 
Az Elnökség javasolni fogja a vállalkozásnak, hogy vegye fel a kapcsolatot elsősorban a Tolkien 
Estate-tel és másodsorban a New Line Cinema-val, és keresni fogja a lehetőséget egy személyes 
találkozásra az alkalmat a vállalkozással. [21:14]

Barna Bálint beszámol róla, hogy akadozott a szerkesztői-főszerkesztői kommunikáció és struktúra 
a  Tolkien.hu  főoldalán,  és  ennek  rendezése  a  Hobbit  filmek  közelgő  hírárama  kapcsán  egyre 
fontosabb lesz. Ezért Barna Bálint kéri, hogy kaphasson főszerkesztői jogokat a Tolkien.hu-ra. Az 
Elnökség megszavazza a főszerkesztői jogokat Barna Bálintnak. (6 igen,  0 nem, 1 tartózkodás) 
[21:17]

Schuster Viktória megérkezik. [21:20]

Becze Ádám felvezeti a 2012-es Tábor pályázatának megvitatását, az időpont (július 12.-augusztus 
12.),  a  létszám (110-160  fő),  a  helyszínfoglalás,  a  megbízás  hatásköre,  a  lehetséges  szervezők 
kérdéseiben. [21:44]

Kutassy Zsófia lezárja az Elnökségi ülést. [21:48]
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