MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047
E-mail: mevisz@vipmail.hu

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
elnökségi ülésérıl
Idıpont: 2006. október24. (kedd) 17 óra
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya és Muntag Márton (elnökségi tagok),
Osváth Szabolcs (elnökségi póttag);
Továbbá: Ötvös Viktória (irodavezetı), Tekus András, Kiss Csaba.
Györe Dániel elnök
- megnyitja az ülést,
- köszönti a résztvevıket,
- felkéri Bence Orsolyát egy rövid ima elmondására (Orsi a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Bence Orsolyát és Muntag Mártont a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Koltai Péter (titkár) és Visnyei Emıke (elnökségi tag) elıre jelezte
távolmaradását,
- megállapítja, hogy (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „b.” szakasza szerint) Osváth
Szabolcs elsı póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „a.” szakasza
értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Az irodavezetı (Dani)
Ötvös Viktória október 9.-én munkába állt, Isten hozta!
Némi ügyrendi vita után (hogy hát kell-e errıl egyáltalán szavazni, Márton és Szabolcs: igen, Orsi
és Dani: nem) az elnökség egyhangúlag jóváhagyja Vikinek a Dani által aláírt, 61/2006-os
kimenı sorszámon iktatott munkaszerzıdését, egyúttal hatályon kívül helyezi a 2006. VI. 20.-i
elnökségi ülés 2. napirendi pontjában hozott határozat (1) szakaszát.
2. Felügyelı testületi tagok keresése (Szabolcs)
Mivel a következı közgyőlésen felügyelı testületet kell választani, az elnökség eltöpreng, kiket is
(4 fı szükséges) lehetne erre megkérni. Abban maradunk, hogy Dani megkérdezi Cserháti Pétert,
Csorba Gábort, Ittzés Ádámot és Makoviczky Gyulát, hogy elvállalnák-e.
Szóba kerül a témafelelısök mandátuma is, de ık reményeink szerint jövıre is vállalják a munkát.
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3. Az Alapszabály módosításának elıkészítése (Szabolcs)
Mivel a hatályos Alapszabály több szempontból elavult és sok esetben indokolatlanul bonyolítja a
munkát, az elnökség egyhangúlag felkéri Muntag Vincét és Osváth Szabolcsot, hogy (az igények
felmérése és jogásszal való konzultáció után) 2006. XII. 31.-ig készítsenek javaslatot az
Alapszabály módosítására.
4. A Mihályfa-megbízott
Orsi: Az Evangélikus Naptárba Péter telefonszáma került be, mint a leendı mihályfai ifjúsági szálló
kapcsolattartó személye, ugyanakkor (most, hogy üzemel az irodánk) szólnak praktikus
szempontok amellett, hogy a helyfoglalások intézése (a „naptárbeosztás”) az irodán keresztül
történjék.
A leginkább illetékes személy (Péter) távolléte miatt a témát elnapoljuk.
5. A mihályfai gondnok
A levelezılistás témaátbeszélés nem sok újat hozott. A takarítás dolgában az tőnik célszerőnek,
hogy minden csoport kitakarít maga után, de ezért a gondnok felel. Renitens csoportok esetében
javasolhatja, hogy többé ne fogadjuk ıket, illetve visszatarthatja a kötbért (amit az esetleges
töréskár, rongálás fedezésére és a póttakarítás költségeire elıre elkérhet).
A leginkább illetékes személy (Péter) távolléte miatt a témát elnapoljuk.
6. A mihályfai üzemeltetési szabályok
A levelezılistás témaátbeszélés sok gondolatot hozott a felszínre. Orsi: Mihályfát magunknak
építettük, a meviszes táborok létszámára ne legyen felsı korlát (meg ha lenne: ki döntené el,
hogy melyik tábor mehet és melyik nem).
A leginkább illetékes személy (Péter) távolléte miatt a témát elnapoljuk.
7. Mihályfás házi feladatok
Dani: Beszéltem Végh Szabolccsal. Az idegenforgalmi adóról a helyi önkorminál kell érdeklıdni,
de mozgássérültektıl és kísérıiktıl, továbbá 17 évesnél fiatalabbaktól és 70 évesnél idısebbektıl
nem szedhetnek. A KSH-nál be kell majd jelentkezni. A használatbavételi engedélyt az elsıfokú
építésügyi hatóságnál (ami valószínőleg Cellben van) a kivitelezı intézi (addig nem is fizetjük ki
az utolsó részletet); az üzemeltetési engedély iránti kérelmet a mihályfai önkormányzathoz kell
majd benyújtani, a szakhatósági engedélyeket ık intézik.
A tőzrendészeti dolgokról Szabolcs megtudott egy keveset, de majd Dani megkérdezi a mőszaki
ellenırt. A hidegkonyháról (melegítıkonyha – a szerk.) a KIÉ-nél, Marton Tamáséktól érdemes
érdeklıdni.
Márton: Az ÖKI „Keresztyén Ifjúsági Szálláshelyek”-je könyv formájában 2007-ben nem jelenik
meg, csak 2008-ban, de az Interneten folyamatosan frissülnek.
Valahonnan kiderül, hogy Kemenesmihályfán van egy katolikus ifjúsági szálló. Csaba:
Összehasonlításképpen derítsünk ki róluk ezt-azt! Márton elvállalja.
8. Mihályfa pénzügyei (Dani)
Most úgy néz ki, hogy legfeljebb 30 millióba fog kerülni, lesz rá elég pénz: 25 millió pályázatból, 2
millió az idei egyházi önrész, 7-8 millió a jövı évi GAS. (Közbeszólás: A mobilitásos
pályázatról nincs hír, egyelıre nem is várható.)
9. Vírusirtó
Molnár Gábor köremailes szavazást kért arról, hogy vehet-e vírusirtót az iroda másik (ablak elıtti)
számítógépére. Ilyesmire az elnök (hiányában a titkár) egyedül is adhat engedélyt (és pénzt),
Dani ezt meg is tette. Így a másik gépen is lesz Internet, és nyomtatni is lehet majd mindkét
géprıl. (Márton: Nem lehetne valami más oprendszer, muszáj a Windows?)
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10. A honlap (András)
Újabb képek kerültek fel a mihályfai felújításról.
Viki írjon magáról pár mondat bemutatkozást, cserébe átkerül a számok közül az emberek közé.
Felmerül a kérdés, ki kerüljön még fel a honlapra (pl. pénztáros, táborvezetık).
Tekus begyőjti a milegyenaneved@mevisz.hu igényeket. Fényképeket is szeretne csinálni (hogy
betehesse a nevek mellé), mi nem hagyjuk (nem vagyunk úgy öltözve), de elıbb-utóbb sor fog rá
kerülni.
Orsi: Az Esztus-könyv ajánló szövege (majd meglesz) kerüljön föl 9.-éig. Viki: A többi könyvrıl is
legyen fenn ajánló. (És a címlap fényképe.)
A „ki dönti el, hogy mi legyen a honlapon” témában Orsi azt mondja, hogy a forma (design) a
honlapfelelıs saját hatásköre, a tartalom nem.
Mindenesetre Márton javaslatára X. 30.-án (H) 18 órakor Tekuséknál megbeszélést tartunk a honlap
ügyében.
11. Az Esztus-könyv (Orsi, Dani, András)
Dani beszélt Gizivel, aki legfeljebb félmilliót kér kölcsön az Esztus-könyv kiadására, de
karácsonyig ez is visszajönne. Összesen 1,2 millióra van szükség, ebbıl 0,5 millió van a
célszámlán, a Deák téren és a reformátusoknál bejött 0,1 illetve 0,2 millió, tehát nagyjából 0,3
millió hiányzik.
Orsi elmondja, hogy Réthelyi Orsi nyomdába küldte az anyagot, a számlán 800.000 forint fog
szerepelni, ezt az elnökség egyhangúlag jóváhagyja.
XI. 9.-ig érkezik meg 1000 darab 500 oldalas „Túróczi”-mérető könyv, de egy részük rögvest megy
is tovább a Teológiai Napokra, a Huszár Gál Könyvesboltba illetve a Luther Kiadóba. A
raktározást1 és a terjesztést (eladás az irodából, eladás viszonteladóknak, küldés postán,
elszámolás – szóval ugyanaz, mint az Új Ének esetében) vállaljuk.
Az hogy az Esztus-könyvbıl bejövı pénz hova megy pontosan, még nem tisztázott. Pénteken lesz a
szerkesztıségnek egy megbeszélése, ahol ezt eldöntik. Elképzelhetı, hogy a könyvbıl bejövı
pénz az Esztus-ház számlájára megy. (Viki: Annak elfogyott a csekkje. Orsi: Akkor a döntés
függvényében rendeljél majd egy adagot!)
Gizi kéri (telefonon, Tekuson keresztül) a 2003-as és 2004-es költségvetést, illetve kérdezi, hogy
hol vannak a korábbi célkoncertekrıl származó pénzek, mert van egy érthetetlen tétel a könyv
célkasszájában. Orsi emlékszik, hogy a koncertekbıl olyan 80.000 származott2 – jó, akkor ez
azok.
12. A többi könyvünk
Orsi: Az országban sokan nem tudják, hogy újra kapható az „Új Ének”. Márton, kérlek, tedd fel a
fraternetre!
Dani: Elfogyott a „Nem voltam egyedül 2.”, pedig van rá igény.
13. A napirendek keletkeztetése (Szabolcs)
Ezentúl Dani a levelezılistán egy héttel az ülés elıtt ismerteti a javaslatát, erre válaszul mindenki
hozzáteheti a magáét és az így kialakuló napirend kerül föl a honlapra. (Tekus szerint elég csak a
fontos napirendi pontokat feltenni a honlapra, Szabolcs szerint minden napirendi pont
ugyanolyan fontos.)
14. A kommunikációról általában (Márton)
Minden létezı téma kerüljön szóba az elnökségin (Szabolcs bıszen bólogat) és menjen a levlistán.
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Tekus a belsı iroda ajtó mögötti sarkában véli fölfedezni az ideális raktározási térrészt. Valaki kimondja, hogy
„rendrakás”, de errıl több szó nem esik.
2
Késıbb utánanézett: pontosan 96.000 forint.
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15. A jegyzıkönyvek keletkeztetésérıl konkrétan (Szabolcs)
A jegyzıkönyvek véglegesítésének és nyilvánosságra hozatalának rendje témában meglepıen
sokaknak van véleményük. [Szabolcs: Jelenleg az elsı verzió azoknak megy, akik ott voltak az
elnökségin plusz az elnökség tagjainak. Márton: Mindenkinek menjen a levlistán. Tekus: De ne
csatolmányként, a fájl inkább menjen a honlapra. Szabolcs: De az elsı verzió még nem
nyilvános, azon – az érdekelt kérésre – még lehet változtatni. Tekus: Persze, én is így gondoltam,
meg lehet azt oldani, hogy külsısök ne lássák. Kórus: Ja, akkor jó.]
A honlapjogosultságok (ki mit tehessen fel) is szóba kerülnek. (Orsi és Márton: A jegyzıkönyveket
Szabolcs is feltehetné.) Tekus: a blogos3 verzió garantálná, hogy véletlenül sem nyúl senki rossz
helyre.
Végül az alábbi algoritmusban és határidıkben állapodunk meg.
- Az elnökségi után 72 órával (péntek estig): a jegyzıkönyvterv megírása és átküldése Tekusnak
(jegyzıkönyvvezetı feladata)
- Ez után 24 órával (szombat estig): a tervezet felrakása a honlapra úgy, hogy nincs hozzá link, de
a levelezılistára kimegy a cím (Tekus feladata)
- Ez után 72 órán át (kedd estig) lehet módosító indítványokat benyújtani (a
jegyzıkönyvvezetınél)
- Ez után 24 órával (szerda estig) elkészül a végleges jegyzıkönyv és átmegy Tekushoz
(jegyzıkönyvvezetı feladata)
- Végül 24 óra (csütörtök estig) van a végleges jegyzıkönyv honlapra másolásának és
belinkelésének (Tekus feladata).
16. A levelezılistáról (András)
Ha már szóba került a levelezılista, elgondolkodhatnánk, nem költözünk-e át egy másik szerverre.
Ez a mostani néha rettenetesen lassú, volt olyan levél, ami 5 nap alatt ért célba.
17. Függöny az irodába (Viki)
Viki szeretne függönyt az irodába, Dani támogatja az ötletet.
18. A Rusznák-busz (Orsi)
Rusznák mama telefonált, aktuálissá vált a busz átvétele. Nekünk nagyon bonyolult lenne úgy
intéznünk, hogy adományként leírható legyen az adóból. A 4. negyedévi kötelezı
felelısségbiztosítást már mi fizetjük (intézi: Orsi).
Tekus: el kell fogadnunk4, átnézetjük és majd döntünk a felhasználásáról.
Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a Rusznák-busz átvételének intézését Tekus András
intézi, a 2006. január 16.-i elnökségi ülés 8. pontjában hozott határozat evvel ellentétes
rendelkezése hatályát veszti.
Dani megjegyzi, hogy szükség esetén tud kiselejtezett Airport minibuszt kölcsönbe szerezni.
19. A Ladik dolgáról (Viki)
Emıke olyan döntéseket bíz Vikire, amelyeket ı nem tud meghozni és nem is akar értük
felelısséget vállalni, hiszen nem látja át, de nem is érti a Ladik ügyeit. Megy a Ladik, van ott pár
ember Emıke mellett, de mi nem ismerjük ıket, ahogyan a koncepciójukat sem. Emıke minden
bizonnyal segítségre szorul, ezért megkérjük, hogy legközelebb egy másik ladikossal együtt
számoljon be a Ladik dolgairól. Intézi: Dani.
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İ ennél sokkal bonyolultabb szavakat használt, csak azokat nem értettem. O. Sz.
Errıl a 2006. január 16.-i elnökségi ülés 8. pontjában már született döntés.
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20. A Bárka dolgairól (Orsi)
Szervezıdik a bárkarácsony, alakul a program, lesz pl. Esztus-könyv bemutató, talán koncert is. Az
biztos, hogy az összes autóra szükség lesz. (Tekus: olcsóbb bérelni egy napra egy kisbuszt, mint
felhozni az EME-t)
Mi lenne, ha fızés helyett hozatnánk a kaját? A költségvetésben 50.000 szerepel, Viki kajtat erre
még pénzt.
21. Érkezı pénzek
Jó sok pénzt adományoznak nekünk, errıl Gizi már írt a levlistán. Dani diktál Vikinek egy magyar
köszönılevelet, amit majd lefordítunk (a svájciaknak németre, az angoloknak angolra).
22. A tagnyilvántartás (Szabolcs)
A legutóbb nem vallotta be, hogy ezt az ügyet szeretné ı intézni; evvel elég rendes zőrzavar
okozott. Azóta viszont jelentısen lecsökkentette a redundanciák és az ellentmondások számát az
adatbázisban, Gáborral pedig megoldották, hogy az egyes táboroknak szóló körlevelek címzését
pár kattintással el lehet intézni.
Ha a tagnyilvántartással kapcsolatban bárkinek bármi kívánsága van (és nem tudja vagy nem akarja
megoldani), Gábor vagy Szabolcs (esetleg Viki) megcsinálják, vagy megmutatják, hogyan kell.
23. Az IAR parkolása (András)
Bácskai Karcsi budahegyvidéki lelkész megüzente, hogy az IAR XI. 1.-jétıl 3 hónap próbaidıre
parkolhat náluk. Ezúttal tehát a hivatalos eljárás vezetett sikerre. Szabolcs rámutat, milyen
példaszerő ez az eset, hiszen neki ezt nem sikerült elintéznie, viszont – miután kudarcáról
beszámolt az elnökségin – mások más úton próbálkoztak és sikerrel jártak.
24. Az autók egyéb ügyei (András)
A pumpák 3-4 ezer forintba kerülnek (Dani: Vegyél 2-t!)
Az IAR most volt javítva, de a kuplungot még ki kéne cserélni, továbbá mindhárom autó esetében
küszöbön áll egy karosszérialakatolás.
25. A következı elnökségi ülés 2006. november 7.-én (kedden) 17 órakor lesz az irodán.
Napirend utáni felszólalás (Szabolcs)
Belátja, hogy egy határon túl a szabályokhoz való ragaszkodás már akadályozza a munkát.
Igyekezni fog, hogy laza legyen, empatikus, és alkalmazkodjék a többség stílusához; de ez neki
néha lelkiismereti problémát jelent, például amikor olyan szavazást kellene jegyzıkönyveznie,
ami nem történt meg. Orsi javaslatára Dani beleegyezésével megállapodunk, hogy a szavazás
elrendelése ezentúl a jegyzıkönyvvezetı feladata.
A levezetı elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
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Ez a jegyzıkönyv hat (6) számozott oldalból áll.
Budapest, 2006. október 31.

(aláírások)
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