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MTT-Kisokos
Mi fán terem az MTT-s szervező?

Írta: Mikesy Anna (Éogil)

A Magyar Tolkien Társaság közössége olyan emberekből 
áll, akik szeretik Tolkien munkásságát. Hogy mit jelent ez? 
Azt, hogy mindenki magától, a saját érdeklődéséből jön, 
ugyanígy a feladatait is mindenki saját döntéséből vállalja. 
Itt nincsenek alkalmazottak, csak önkéntesek.

Ez furcsán hangozhat, de igaz: önkéntes munkaként vég-
zik az egyesület vezetését az elnökök, a titkárok, a gazda-
sági vezető, a felügyelőbizottság. És a rendezvényeket is 
önkéntesek szervezik, legyen szó egy tábor vezetőjéről 
vagy a legkisebb rendezvény büféséről. Nemhogy fizetést 
nem kapnak a munkájukért, hanem ugyanúgy fizetnek a 
rendezvényért, mint bárki más. (A szervezők és a segítők – 
bizonyos szabályok szerint – 20%, illetve 5% kedvezményt 
kapnak a részvételi díjból.) 

Ennek ellenére az MTT-ben vállalt önkéntes munkát 
ugyanolyan felelősségteljesen végezzük, mint a saját hét-
köznapi munkánkat vagy tanulmányainkat. Le sem lehet 
tagadni, hogy ez bizony néha fárasztó, vagy néha olyankor 
kell ezzel foglalkozni, amikor a legkevesebb kedvünk sincs 
hozzá. Mégis megéri, mert értékes, amit létrehozunk! 
Ezért is vagyunk olyan sokan.

Ha több rendezvényünkön voltál már, találkozhattál azzal, 
hogy az az ember, aki a legutóbb a teljes programot koor-
dinálta, most azt se tudja, hogy hol a mosdó. Vagy hánykor 
van a következő program. Meg úgy egyáltalán semmit. És 
ha egy szervezőnek megemlíted, hogy jövőre te is szívesen 
vennél részt a rendezvény szervezésében, csak megvonja a 
vállát, hogy hol van az még…

E mögött a jelenség mögött is ez van: szerencsére sok az 
önkéntes, és minden rendezvényt (és projektet) más és 
más szervez. A szervezői csoportok autonómok, és bár 
elfogadott pályázattal és költségvetéssel kell rendelkez-
niük, a főbb kereteken belül teljesen szabadon mozog-
hatnak. Ez teret ad a kreativitásnak, és nem utolsó sor-
ban lehetőséget ad új ismeretségek, barátságok kötésére.  
(A pályázati felhívások a honlapon bárki számára elérhe-
tőek. Egy rendezvény megszervezésére több pályázat is 
érkezhet, ilyenkor az Elnökség és a Tanács választja ki a 
legjobb koncepciót és a legütőképesebb szervezői csapa-
tot. A megadott sablon alapján elkészített költségvetésről 
is az Elnökség dönt, hiszen ők felelnek az egyesület és a 
rendezvények anyagi biztonságáért.) 

Ha pedig netán kedvet is kaptál már a szervezéshez, itt egy 
kis segítség, hogy is kezdhetsz neki!

Alapvetően három szervezési szintet különböztetünk 
meg: a főszervezőt, a felelős szervezőt és a helyszíni segí-
tőt. 

Helyszíni segítő bárki lehet, fiatal és idősebb, fiú, lány, 
akár csak néhány órára vagy egy egész napra, egész ren-
dezvényre is. Mindenkinek szoktunk találni testhezálló 
feladatot, és segítőből sosincs elég. Ha bármelyik rendez-
vénynél látod a segítői felhívást, jelentkezz bátran!

Felelős szervező is szinte akárki lehet, akit egy kicsit már 
ismerünk: helyzettől függően egy rutinos emberrel kö-
zösen vagy az ő mentorálásával. Az ismeretséget sem kell 
komoly vizsgának tekinteni. Ha egy lelkes ember eljön pár 
rendezvényre, vállal pár kisebb feladatot (videózás, kép-
szerkesztés, raktárpakolás stb.), közben beszélget, jól érzi 
magát, már megismeri a közösséget és a közösség is őt. Ez-
után, ha jól végezte a dolgát, az adott rendezvény szerve-
zői maguk fogják őt ajánlani a többieknek, vagy akár ő is 
jelentkezhet egy alakuló csoportnál, hogy szívesen beszáll 
a következő rendezvénybe.

Főszervező persze nem lesz az ember azonnal. Ehhez az 
adott területen már fel kell tudni mutatni némi tapasztala-
tot. (A főszervezők az egyes nagyobb területek felelősei, 
a teljes rendezvény összehangolását végzik. A rendezvény 
„főnökét” vezető szervezőnek hívjuk.) Szervezőként sok 
mindent megtanul az ember: az MTT-s szokásokat, szabá-
lyokat, és a saját korlátait is, hogy mekkora a teherbírása, a 
türelme, és hogy mit szeret csinálni. Meg azt is, hogy mit 
nem szeret. Ha esetleg ebbe az utóbbiba futsz is bele, egy 
a fontos: ne csüggedj! Mindnyájan voltunk már olyan sze-
repben, ami nem lett a kedvencünk, vagy esetleg nem volt 
az erősségünk. 

Ha pedig nem csak egy-egy rendezvényt segítenél, bőven 
akadnak folyamatos projektek, rendezvényhez nem tarto-
zó, illetve egész éves feladatok is. Ha van elképzelésed, mit 
tudnál tenni, írj az info@tolkien.hu címre, vagy iratkozz 
fel a Tolkien.hu portálon a rendezvényszervezőknek, po-
tenciális segítőknek szóló hírlevélre!

Gyertek önkéntesnek, szerezzetek tapasztalatot, élménye-
ket, barátságokat!
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