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A BTE elnöksége a következő pontokban tartott elnökségi ülést, személyes megbeszélést.
1. DG tájékoztatása







2014-s mérleg és beszámoló elkészítése, benyújtása, honlapra felkerül
közgyűlési jegyzőkönyv honlapra
2014-t megelőző évek mérlegei, beszámolói, benyújtás – elkészült, nemsokára
felkerül a honlapra
új alapszabály – bejegyzés folyamatban, az ügyvéddel DG folyamatos
kapcsolatban, jelzi ha a változás bejegyzési kérelem elfogadásra került
bankszámla – csak ha a változás be van már jegyezve
új könyvelővel a tapasztalatok – abszolút pozitív

2. Dömötör Béla (DB) ésKG személyes megbeszélése, 2015-06-25
2015-ben a BTE honlap és a TR üzemeltetési költsége változatlanul 25 000 Ft+ÁFA, erről
DB hamarosan számlát küld a BTE-nek.
A Tarokk Regiszter üzemeltetésében 2015 augusztus-szeptemberében jelentős technikai
korszerűsítések történnek: saját állandó fix IP címmel rendelkező, önálló, dedikált virtuális
gépre kerül a Tarokk Regiszter. Ez reményeink szerint performancia és rendelkezésre állási
mutatókban (sebesség, elérhetőség, hálózat kimaradások) jelentős, minden felhasználó
számára érzékelhető fejlődést fog eredményezni. További jelentős előnyt jelent, hogy a
rendszerfejlesztéssel és karbantartással kapcsolatos feladatok jogosultságban és hozzáférésben
függetlenné válnak az üzemeltetőtől, ami eddig számos probléma és nehézség forrása volt.
Az átállást augusztusban DB és KG technikailag előkészíti. Az éles váltást megelőzően az új
környezetet tesztelni kell, ebben KG Csegezi Tamás és esetleg egyéb BTE tag segítségét
fogja kérni. A tesztüzemről az éles környezetre átállás a TR használatában 2 nap szünetet fog
jelenteni, az átállás két napjában a TR nem lesz használható, erről a TR használókat a TR
Hírek rovatában KG jó előre értesíteni fogja. Az átállásra egy szerda-csütörtöki napot
tervezünk, akkor biztos nincs verseny, vagy jelentős TR használat. Az éles átállással
megvárjuk a parlamenti versenyt, majd csak utána fog megtörténni, a kockázatok csökkentése
okán.
Ugyanakkor ezeknek a hasznos és szükséges technikai fejlesztéseknek jelentős anyagi
következményei vannak, 2016. 01.01.-től az üzemeltetés költségei közel háromszorosára
fognak megnövekedni.
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A Tarokk Regiszter domain-t (www.tarokkregiszter.hu) eredetileg a BTE regisztrálta, ez
2015. júliusban KG nevére átregisztrálásra kerül, a TR különválik a BTE honlapjától, ami azt
eredményezi, hogy a jövőben a TR költségeit nem a BTE fogja (egyedül) állni. Az
átregisztráláshoz szükséges hivatalos BTE kérelmet KG előkészítette.
3. Az egyesület új honlapjának bemutatása és áttekintése
KG bemutatta az egyesület új tervezett honlapját, ismertette a felépítését, az adatok (Tagok,
Hírek, Dokumentumok) karbantartásának módját, paraméter állomány, jogosultság.
4. Parlamenti verseny
Sóváry Zolival a részleteket mihamarabb tisztázni kell.
KG vállalja a segítők beszerzését és oktatását. 4 segítőre lesz szükség.
5. BTE alapítók megemlékezése
2016. februárban lesz 15 éves a BTE, az alapítókat külön ünnepség keretében megünnepeljük!
6. Trikók, kitűzők
Hassunk oda, hogy versenyeken minél több egyesületi tag BTE címeres trikóban jelenjen
meg!
BI intézze a trikókat, igények felmérése, megrendelés, gyártás stb.
CST árusítsa a kitűzőket
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