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Napirendi pontok: 
1. Az elnökségi tagok múlt heti tevékenységének beszámolója, átbeszélése 
Best Hollywoodtól megérkezett a számla, a 2010-es őszi AnimeConra szállított DVD-k bizományos 
árusítására vonatkozóan. Ellenőrzés után megállapítottuk, hogy a számla korábban nem érkezett be 
hozzánk, azonban teljesítésre került, ezért a héten átutaljuk a számlán szereplő összeget. 
 
Az Odeon Loyd moziban lévő animés vetítés (Ghost int he Shell) kapcsán felkeresték Király Dávidot, 
tudna-e a MAT egy rövid bevezetőt tartani a filmmel kapcsolatban a vetítés előtt. Illetve érdeklődtek, 
hogy a jövőben több alkalommal vetítenének egész estés animéket, megoldható lenne-e, hogy több 
alkalommal is tartsunk ilyen bevezető előadást. Király Dávid egyeztetés után Dobay Ádámot ajánlotta 
be a program szervezőinek és részt vett az egész estét film vetítésén. Várhatóan a jövőben több 
alkalommal is lesz hasonló filmvetítés az Odeon Loydban, részleteket ezzel kapcsolatban egyelőre 
nem tudunk. 
 
2. Jövő heti feladatok kiosztása 
Kablár András felhívja a bankot és megérdeklődi milyen adatok szükségesek az új aláírási 
jogosultságokhoz. 
 
Király Dávid egyeztet Zsámboki Gergelyel a projektor szervízelésével kapcsolatban. 
Ezenkívül egyeztet egy időpontot a Takebayashi étterem vezetőjével, hogy megtárgyalhassák a 
szerződés részleteit. 
Továbbá megérdeklődi a Japhun Mediartnal várhatóan mikor lesz a rendezvény, amire szeretnék 
meghívni a MAT-ot. 
 
Farkas Katalin intézi a postai meghatalmazást Eiler Viktória számára, illetve telefonon egyeztet a 
NeoArtal a támogatási szerződéssel kapcsolatban és a jövő éves tervről. 
 
3.Pontszerzési rendszer 
Farkas Katalin felvezeti a pontszerzési rendszer ötletét. 
A tevékenység célja a MAT tagok aktivizálása az egyesületen belül, illetve sikerélmények és a 
csapatmunka növelése. 
Farkas Katalin vállalta, hogy készít egy meghatározott pontrendszert minden egyesületen belüli 
tevékenységre lebontva, amik elvégzésével a tagok pontokat gyűjthetnek. Az elvégzett feladatokról a 
tevékenység felelőse tájékoztatja őt, a pontok szerzéséről pedig e-mailben és fórumon privát 
üzenetben tájékoztatja Katalin a tagokat. Az aktuális pontszámokat az erre kijelölt fórum témában 
rendszeresen frissíti. A tagok pontszámaikat különböző „ajándékokra” válthatják be. Ilyenek például 
egy éves MAT tagság, MAT pulton eredetileg felvásárolható egyesületi tárgyak, illetve az évben 
legtöbb pontot elért személy különleges elnökség által megszavazott „juttatásban” részesül. 


