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Napirendi pontok:
1. Televíziós produkció terve
2. Belső levelezés szabályai
3. NEA pályázat beadása
4. Mária Túra árajánlat
5. Irodai dolgozók év végi jutalma
6. Holland Nagykövetség programja 2016. ápr.

Televíziós produkció aktualitások
DÁ: A csatorna csak olyan sávot adna, amihez csak időt ad, de pénzt nem, ezért azokat külön
kell felkeresni. Nem szeretném az MK szponzorait elvenni etikátlanul. Erre megoldás lehet, ha
van közös értékesítés, de ehhez kell megállapodás MK és a produkció között.
KA: Arra is figyelni kell, hogy ne az MK működését támogató szponzprokat keressük meg, vagy
ne álljon elő az a helyzet, hogy a produkciót támogatja, de az MK működést vagy projectet nem.
DÁ: Az 1%-hoz nagyon sokat adhat egy televíziós megjelenés.
KA: Mikor indul ez a produkció?
DÁ: Valamikor január vége a cél. Az lenne a legtisztább, ha az MK keresné meg direkt a
támogatókat. Illetve az is lehet, hogy a produkció keresi meg a támogatót, és az MK visszakapja
reklámköltésbe támogatásként tőlük.
KA: Nem biztos, hogy minden tartalmat szeretnénk megjeleníteni az MK honlapon.
DE: Miért jó ezt az K-val csinálni? Miért akarod saleshouse-nak használni az MK-t?
DÁ. Szerintem ez így etikus.
DE: Keresse meg a produkciós iroda a támogatókat és jelenjen meg benne a produkcióban
megfelelően az MK.
KG: Szerintem nem értünk a televíziós szponzor gyűjtéshez, nem vagyunk produkciós iroda.
SzG: Nekem az nem világos, hogy az MK számára az a legnagyobb kockázat, elszívja a pénzt
az MK-tól a produkció?

DÁ: Igen, ez a legnagyobb.
KA: Szerintem ez nem reális kockázat. Nem ugyanabból a budget-ből fogják fizetni a támogatók
az MK-t és a produkciót. Az MK-s partnerség CSR-szerű, a TV reklám inkább.
DÁ: Azt javaslom, hogy a produkciós iroda szerzi a forrást, és ők fizetnek 20%-t az MK-nak.
KG: Egyetértek evvel a verzióval De nem tudom, hogy valódi és minőségi tartalommal valóban
meg tudunk-e tölteni egy heti műsort?
DÁ: Szerintem az érdekes lehet, hogy ha egy szövetség elnöke beszél 1-1 témáról, van mit
mondania az MK-nak.
SzG: Talán az elmúlt egy évből lehetne témákat kigyűjteni, ami érdekes lehetett volna és abból
láthatjuk, hogy ez működne-e.
VA: A környező tartalom a műsorban biztos olyan lesz-e , amit MK-ként akarsz látni?
SzG: A televízió lehetne olyan csatorna, ahol olyan embereket érünk el, aki web2-n nincs ott.
DÁ: Pont azért vagyok benne, hogy megfelelő minőségű tartalom legyen benne.
Szavazás:
1. Határozati javaslat: Jöjjön létre egy megállapodás a produkciós iroda és MK között, arról,
hogy az MK által felkutatott támogatóktól befolyt összeg után az MK előre megállapodott
mértékben részesül. Az MK tartalmában a rendszeres résztvevője lesz a műsornak,
ennek részleteiről később születik döntés.
1. Szavazás:
Részvétel a televíziós produkció szponzor gyűjtésében és tartalmi szolgáltatóként:
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Belső levelezés menete:
KG: Törekedjünk arra, hogy a levelezésekben megoldani próbáljunk valamit, NE levelezgetni. Ha
szükséges, beszéljünk telefonon vagy az adott témához alkalmazkodva szűkítsük a címzettek számát.
DÁ: legyen két hetente elnökségi ülés.
KA: Nem tudok két hetente itt lenni elnökségi ülésen
DE: Arra is figyeljünk, hogy a másikat ne bántsuk meg. Legyenek emocionálisan visszafogottabb
levelek.

NEA pályázat
KA: Megjelentek a 2016-os NEA pályázatok, az a kérdés, hogy ezeken induljon-e az MK?
SzG: Mi történik, ha betervezzük az állami pályázati pénzt és az állam elveszi, nem félünk-e, hogy
ezzel a támogatással addig hagyják fennmaradni a klubot amíg ők akarják. Mit történik az MKval ha ez a támogatás megszűnik?

KG: Nekem evvel nincs bajom, csak nem szabad kizárólag erre építeni.
DE: Mennyi pénzre lehet pályázni?
KA: 3-3 millió Ft, szakmai és működésre külön-külön.
HÁ: Szerintem a megbízásért kapott állami, önkormányzati támogatás nem baj. De a NEA-t ne
használjuk működésre, mert az nem megfogható tartalmat feltételez. Az MK eddig büszke volt
arra, hogy alapműködését támogatókra akarja építeni és az állami kegyet várja.
KG: Én nem ezt mondtam erről korábban, hanem azt ne az államtól függjön a űködő
képességünk. Ezt inkább kiegészítésként fogjuk fel, aminek segítségével olyasmit oldjunk meg,
amire sose volt pénzünk.
DÁ: A NEA 3-400 000 forintot szokott adni, tehát nem kell attól félni, hogy erre épül a
költségvetést.
DE: Lehet, hogy visszatart támogatókat, tagokat, ha megpályázzuk.

KA: Javasolom az Összetekerünk-re építsük a szakmai program pályázatot. Annak folytatására
és az eddigi eredményeket publikáljuk
DÁ: Egyetértek, ez jó irány lenne.
KG: Van-e utána kötelezettség kommunikációban?
KA: Nincs ilyen és az elszámolása is nagyon egyszerű.

2.

Szavazás:

2. határozati javaslat: Az MK adjon be pályázatot a NEA működési pályázatára:
Szavazás :

2. határozati javaslat elfogadása
3.
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Szavazás:
3. határozati javaslat: Az MK adjon be pályázatot a NEA szakmai program
pályázatára:

3. határozati javaslat elfogadása
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MÁRIA Túra
DÁ: Bemutatja a költségvetést .
KA: Azt javaslom, hogy ne az MK csinálja, hanem külső cég, és az MK szolgáltatója legyen
annak, ami megvan és amihez ért.
DÁ: Szerintem magát a project managementet kiszervezi.
SzG: Megvannak ehhez a megfelelő szakemberek?
DÁ: Beszéltem már szervízről a Csepellel, náluk ez megoldható. A szakember gárdát kell
szervezni folyamatosan, ezért kell egy szervező ember.
KG: Ha én követem az MK-t, mint tag, nem biztos, hogy Mária túrát szeretném nézni.
SzG: Többször feljött, hogy mit gondolnak a tagok, ha minket az állam… az egyház támogat….?
DÁ:Abban már megállapodtunk, hogy egy egyház nem párt, ezért jobban el lehet fogadni az
együttműködést.
KG: Nem tudjuk megcsinálni úgy a teljes szervezést, lebonyolítást, hogy ne borítsa meg az irodát
a tavaszi, nyári időszakban. Főleg úgy, hogy új emberek is lesznek ebben. És ráadásul ez
teljesen új feladat lesz, tehát nem is tudjuk pontosan, hogy mi a munka és annak
mennyisége. Ráadásul ebben az időszakban lesz 1%, reggeli. Tartok tőle, hogy a fontosabb
feladatainktól vihet el energiát, ha majd szerződés szerint muszáj teljesíteni, de épp mással lenne
fontos foglalkoznunk. Ákos, miért nem csinálod meg te?
DÁ: Nem akarom elvenni az MK-tól ezt az egészet.
VA: Kicsit olyan ez a sok project, hogy kellene külön cég, amit az MK tulajdonol.
DÁ: Volt már erről szó, de ezt külön kell felépíteni.
DÁ: Javaslom, hogy az MK nem vállal szervezési feladatokat, csak kommunikációt.
KG: Le tudod írni ezt (kommunikációs feladatokat) tartalmában?
DÁ: Ezt ma nem lehet tudni, egyeztetni kell velük. De kb.: toborzási időszakban hirdetés,
bannerezés, de kell egy teljes kommunikációs terv.
VA: Ha arra gondolunk a jövőben, hogy az MK nagy, országos túrát szervez, akkor már most
tanuljanak az MK túravezetők vegyenek részt tanulási szakasszal.
4.Szavazás :
4. Határozati javaslat: Az MK Mária túra kapcsán kommunikácisó együttműködésben és eszköz
biztosításban vesz részt. DÁ erről ad elő az esztergomi találkozón.
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Jutalom irodai dolgozóknak:
KG: Javaslom, hogy a banner értékesítésekből 500 000 Ft-t fordítsunk az irodai dolgozók év végi
premizálására.
5.Szavazás :
5. Határozati javaslat: Az irodai dolgozók 2015. végén 500 000 Ft-os össz-premizálási keretet
kapnak.
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Informatika:
KA bemutatja Attila leírását és ajánlatát.
KG: mekkora időt fordítasz most az MK-ra?
TA: pl. a Hírlevél heti 3-4 óra, a többit nem számolom.
DÁ: Szerintem oldjuk meg először a tagnyilvántartót és vegyünk egyet.
SzG: Ez annyira komplex, hogy nem biztos, hogy egy megvásárolt rendszer megoldaná ezt.
TA: A mostanit nem lehet megjavítani, de a számlázását jó lenne megoldani.
DÁ: Nézzük meg, hogy mikor lehet egy új tagnyilvántartót bevezetni.
TA: A NAV előíráshoz meg kell felelni 2016. január 1-ig.
SzG: Olyan javaslataid vannak, amik most stabiziálják az állapotokat?
HÁ: Az a javaslatom, hogy Gery vegye fel a teljes informatika témát a feladatai köré és Attilának
szerződés alapján fizessünk azért a munkáért, amit tud válallni.
6. Szavazás:
6. határozati javaslat: megvizsgáljuk nyomtató a bérlés vs vásárlás kérdést. TA ad javaslatot a
következő elnökségire a nyomtatóra.
6. határozati javaslat elfogadása:
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SzG: Szívesen elolvasom az eddigi informatikai anyagokat, és felkészülünk a következő
értekezletekre is.
Holland együttműködés:
HÁ: 2016. április 14-én lesz európai tematikus bringa-nap. Két programot akarnak: ápr. 14.én
egy bringa kiállítást szerveznek, ehhez csatlakozhat az MK. Másik program: kerékpáros charta.
KA: Vegyük elő a Néprajzi Múzeum anyagát.
Döntés: KA és HÁ megy el a hétfői megbeszélésre.

