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2020. 06. 09.-i elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2020. június 9. (kedd), 18 óra 

Helye: a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület székhelye (1013 Bp., Attila út 2.) 

Jelen vannak: Morandini Viktor (elnök), Lengyel Ádám (ügyvezető elnök), Hentes Ildikó (gazdasági 

alelnök), Bujdosó István (szakmai alelnök), Bakó Áron, Jenei Margit, Kedl Ildikó, Krasznai Orsolya, 

Morandini Hanga, Németh Luca, Peregi Dániel (elnökségi tagok), Vass László, Divin Péter 

(felügyelőbizottság), Bugár József, Máthé István, Rajmon Imola, Tálas József, Zacher Noémi, Zai Bálint 

(meghívottak) 

Az ülést vezeti: Morandini Viktor 

Jegyzőkönyvvezető: Rajmon Imola 

Hitelesítők: Bakó Áron, Németh Luca 

Morandini Viktor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Rajmon Imolát, hitelesítésére Bakó Áront és 

Németh Lucát. A javaslatot az elnökség elfogadta. 

Morandini Viktor ismerteti az előzetesen szétküldött napirendet: 

1. Rövid edzői beszámolók a karantén időszakáról és a tervezett nyári programokról 

Ea.: Balázsné Krasznai Orsolya, Lengyel Ádám, Bakó Áron 

2. Versenyrendezéseink 
Ea.: Bujdosó István 

3. Közgyűlés utáni teendők, átadás-átvétel állása 
Ea.: Lengyel Ádám 

4. Egyesületen belüli tervezett feladatmegosztás megvitatása és kialakítása 
Ea.: Lengyel Ádám 

5. Elnökségi ülések és az elnökségen belüli kommunikáció formájának kialakítása, 2020-as 
elnökségi ülések időpontjának kijelölése 
Ea.: Hentes Ildikó, Morandini Viktor, Lengyel Ádám 

6. Tagdíjrendszer felülvizsgálatának megkezdése, elmúlt negyedév tagdíjhelyzete 
Ea.: Hentes Ildikó, Lengyel Ádám 

7. Egyebek 
Ea.: Morandini Viktor 



1. Rövid edzői beszámolók a karantén időszakáról és a tervezett nyári programokról 
Kezdő csoport: Krasznai Orsolya keddenként tartott heti egy edzést az utóbbi egy hónapban (5 

alkalommal). Nagyjából 30 gyerek vett rajtuk részt, többnyire ugyanazok. Családtagok is jönnek, 

többen jöttek újonnan, akik nincsenek még leigazolva. Krasznai Orsolyának ez így nagyon sok, ezért 

szüksége lenne segítségre. 

Közepes csoport: Lengyel Ádám a karantén idején online kapcsolatot tartott a közepes csoport 

tagjaival. Igyekezett hetente 4-5 elméleti feladatot kirakni, illetve minden nap kirakta az aznapi edzést 

is. A motiváltak esetén működött a dolog, a kevésbé motiváltak esetében annyira nem, de most ők is 

visszatértek és rendesen járnak edzésekre. Sok technikai edzés van/volt az elmúlt egy hónapban, az 

elmaradt versenyeket pótolandó. Következő nagyobb esemény az nyári sparis edzőtábor, ami június 

16. és 20. között lesz. Szép számmal jelentkeztek rá a gyerekek. Júliusban pihenő várható a közepes 

csoportnak. 

Nagy (haladó) csoport: Bakó Áron szintén sok technikai edzést tartott. 18 fő (a válogatott esélyesek) 

egy atlétika edzővel (Farkas Dóra) futótechnika fejlesztő edzéseken vesznek részt június 8. óta. A tervek 

szerint heti két ilyen edzés lesz (hétfő, szerda). Az atlétika edző díja 8000 Ft/alkalom. Az idei évben az 

ezzel kapcsolatos költségeket Bujdosó István állja. 

Közeljövő eseményei: A nyári ecsegi edzőtáborban beteltek a helyek (50 fő felett jár a létszám). 

Probléma, hogy kevés a házbeli férőhely és a zuhanyzási lehetőség/WC. Felmerültek messzebbi 

szállások, de ez a megoldás nagyon szétrombolná a közösségi programokat, nem igazán lenne jó 

megoldás. Bujdosó István próbál konténert szerezni, amiben lenne fürdési lehetőség pluszban. 

Krasznai Orsolya nem vesz részt a táborban, mivel igazán kezdő gyerekek nem lesznek ott. 

Augusztusban remélhetőleg újraindul a versenyszezon a vírus után. 

Szeptemberre be van tervezve egy otthonalvós sprint edzőtábor. Augusztusra sajnos nem lehetett 

beilleszteni, mert túlságosan sűrű az ottani program. 

 

2. Versenyrendezéseink, engedélyek 
Bujdosó István veszi át a szót. Prezentálja a 2024-ben rendezendő felnőtt Európa Bajnokságig 

rendezendő versenyeink tervezett helyszíneit és tervezett időpontjait, amik a következőek: 

- 2020. 08. 15-16: Nyári Spartacus Kupa – Vérteskozma (a Tavaszi helyett). Az elnök Morandini 

Viktor, pályakitűzők: Kálmán Imola és Kálmán Erik. Erdészeti engedély van rá, a zöld engedély 

még folyamatban van. Felhasználjuk a Tavaszi Spari Kupa elkészült anyagait rá, mivel már 

tulajdonképpen minden készen állt akkor a versenyrendezéshez. Kéri Morandini Viktort, hogy 

a kiírást mielőbb frissítse, és publikálja. 

- 2020. 11. 07-08: Őszi Spartacus Kupa - Gánt (Pap-völgy). Elnök Lengyel Ádám, pályakitűzők 

Liszka Krisztián és Bakó Áron. Erdészeti engedély még folyamatban van. Zöld engedélyek 

beadásához Csipi Erzsébettől kérünk útmutatást és segítséget, eddig ő intézte ezeket. 

- 2020. 11. 28: Dobogókői Hegyifutóverseny. Az eredeti időpontban (2020.11.21.) az új 

versenynaptár szerint Országos Csapatbajnokság lesz, így innen át kellett rakni a versenyt. 



Alternatív időpontként 2020.11.22. és 2020.11.28. merült fel. Mivel az első a szalagozás, és a 

versenyzőink fáradtsága miatt problémásnak látszott, ezért az elnökség az utóbbi időpontot 

támogatta. A verseny elnöke Bujdosó István lesz. Felkérte Bakó Áront a minimaraton 

nyomvonalának áttervezésére, hogy kevesebbet haladjon betonon. Felkérte Sulyok Ábelt, 

hogy készítsen egyszerűsített tájfutó térképet a terepről, hogy lecserélhessük a jelenleg 

használt elavult turistatérképeket. 

2020/9.sz. határozat: Az egyesület elnökség a 2020-as Dobogókői Hegyifutóverseny új 

időpontjának 2020.11.28.-át, szombatot, jelölte meg. (Igen: 11; Nem: 0; Tartózkodott: 0) 

- 2021. 03. 13-15: Tavaszi Spartacus Kupa - Gánt (Kápolnapuszta) 

Pályakitűzők: Bakó Áron, Bujdosó Zoltán és Nagy Péter 

- 2021. 08. 18-22: Hungária Kupa - Velencei-hegység. Az idei elmaradt után kérdés volt, hogy 

2021-ben vagy 2022-ben lesz újrarendezve a verseny. A szegediekkel való egyeztetés után (ők 

rendeztek volna 2021-ben) úgy tűnik, hogy hajlandóak lemondani a jövő évi időpontról. 

- 2021. 11. 6-7: Őszi Spartacus Kupa – Gránás 

Pályakitűző: Tálas József az egyik nap, másik nap kérdés. 

- 2021. 11. 20: Dobogókői Hegyi Futóverseny 

- 2022. 03. 12-14: Tavaszi Spartacus Kupa - Velencei-hegység 

- 2022. 09. … : Rövidtávú Országos Bajnokság - Székesfehérvár 

- 2022. 11. 5-6: Őszi Spartacus Kupa 

- 2023.06. … : Középtávú és Váltó Országos Bajnokság 

- 2023. 11. 4-5 Őszi Spartacus Kupa 

- 2023. 11. 18: Dobogókői Hegyi Futóverseny 

- 2024. 03. 15-17: Tavasz Spartacus Kupa - Vitányvár 

- 2024. 08. … : EOC 2024 és Hungária Kupa 

- 2024. 11. 9-10: Őszi Spartacus Kupa 

- 2024. 11. 23: Dobogókői Hegyi Futóverseny 

 

3. Közgyűlés utáni teendők, átadás-átvétel állása 
Lengyel Ádám beszámolt az átadás-átvételről. Gyalogné Csipi Erzsébet és Gyalog László korrekten 

átadott mindent az új vezetőségnek, mindent nagyon becsületesen vezettek, az Egyesület ügyei 

rendben vannak. Lengyel Ádám állandó kapcsolatban van velük, minden felmerülő kérdésben 

segítenek. Hentes Ildikó és Rajmon Imola átvették a pénzügyi feladatokat, korábbi adatbázisokat és 

számlákat. Sok átiratás még folyamatban van, cégkapuhoz és ügyfélkapuhoz hozzáférést próbál 



szerezni Lengyel Ádám minél hamarabb, mivel a tisztújítással kapcsolatos iratokat is ügyfélkapun kell 

majd leadni június 28-ig. 

Felmerült a konditerem kulcsának problémája (jelenleg csak az utcafrontról lehet bejutni, mert 

kettétört az eredeti kulcs). Hentes Ildikó megpróbálja megkérni a kondiban sokszor megforduló 

masszőrt, hogy másoltassa le a kulcsát. (Frissítés: az ülés után kiderült, hogy Csipi Erzsébettől is lehet 

majd kulcsot szerezni, tőle próbál kulcsot kérni Lengyel Ádám.) 

Vass László felveti a kérdést, hogy a korábbi dokumentumai is megvannak-e az Egyesületnek, mert ezek 

történelmi emlékek. Lengyel Ádám elmondja, hogy nála 5 évre visszamenőleg megvan minden irat 

(ennyi időre visszamenőleg ellenőrizhetnek mindent). Elvileg megvannak a korábbiak is a raktárban, 

de ennek még nem nézett utána. 

 

4. Egyesületen belüli tervezett feladatmegosztás megvitatása és kialakítása 
Lengyel Ádám már korábban szétküldte az egyesületen belüli tervezett feladatmegosztást. A 

referensek a feladataikat már korábban elfogadták, hosszas egyeztetés után alakult ki a jelenlegi 

állapot. A feladatmegosztás részletes táblázata megtalálható a mellékletben. 

A feladatmegosztást az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2020/10.sz. határozat: Az egyesület elnöksége a Lengyel Ádám által előterjesztett tervezett 

feladatmegosztást elfogadja, az abban név szerint felsorolt referensek jelöli ki a szintén a 

feladatmegosztásban megjelölt feladatok elvégzésére. (Igen: 11; Nem: 0; Tartózkodott: 0) 

A feladatmegosztás elfogadása után a következő feladat az SzMSz (Szervezeti és Működési Szabályzat) 

aktualizálása lesz. Ennek megvalósításával az elnökség Vass Lászlót és Lengyel Ádámot bízza meg. 

2020/11.sz. határozat: Az egyesület elnöksége Vass Lászlót és Lengyel Ádámot bízza meg az SzMSz 

aktualizálásával kapcsolatos feladat elvégzésére. (Igen: 11; Nem: 0; Tartózkodott: 0) 

 

5. Elnökségi ülések és az elnökségen belüli kommunikáció formájának kialakítása, 

2020-as elnökségi ülések időpontjának kijelölése 
Morandini Viktor veszi át a szót. Idén még 4 elnökségi ülés megtartását javasolja, melyekből kettőt 

nagyobb tájfutó versenyeken tartana. Hentes Ildikó jelzi, hogy azokra legalább 4 ember nem tudna 

elmenni. Bakó Áron hozzáteszi, hogy az ottlévőknek más feladataik is vannak, nehézkes lenne 

összehozni egy elnökségi ülést. Ezen okok miatt az elnökség ezt a javaslatot nem támogatta. Azokon 

legfeljebb kisebb létszámú, konkrét témájú megbeszélések megtartását javasolja. 

Vass László szerint évente minimum 3 elnökségi ülést kellene a klubhelyiségben tartani (közgyűlés 

előtt, után és ősszel) ha nincsenek nagyon komoly megbeszélendő plusz dolgok (pl. Hungária kupa). 

Lengyel Ádám idénre még biztosan 4 ülést javasol, amíg felveszi az új vezetés a ritmust, mindegyiket a 

klubhelyiségben. Az évi 3 elnökségi ülést kevésnek tartja, mivel az online kommunikáció nem mindig 

működik zökkenőmentesen. Erre majd év végén még visszatér az elnökség és az addigi tapasztalatok 

alapján hoz döntést. 



A még ezévben tartandó elnökségi ülések időpontjaira Lengyel Ádám a következő javaslatot teszi: 

augusztus 6. , szeptember 17. , október 29. , december 10. Helyszíne mindegyiknek az egyesület 

székhelye lesz. A javaslatot az elnökség elfogadta. 

2020/12.sz. határozat: Az egyesület elnöksége 2020-ban az alábbi időpontokban ülésezik:  

2020. 08. 06., 2020. 09. 17., 2020. 10. 29., 2020 12. 10. (Igen: 11; Nem: 0; Tartózkodott: 0) 

Ezután az egyesületen belüli kommunikáció témája következett. Lengyel Ádám külön elnökségi és 

tágabb vezetőségi listát javasol, míg Morandini Viktor egy darab listát támogatna. Megtartaná az eddigi 

vezetőségi listát, aktualizálva a rajta lévő címeket. 

Az elnökség Morandini Viktor javaslatát támogatja, a régi vezetőségi listát szeretné használni a 

továbbiakban is. Annak aktualizálásával Morandini Viktort bízza meg. 

Felmerült az elektronikus levélben szavazás kérdése is. Ugyan az alapszabály lehetőséget biztosít erre, 

Vass László jelzi, hogy a megvalósítása igen nehézkes. Emiatt a határozathozatal ezen formáját az 

elnökség csak nagyon sürgős esetekben fogja alkalmazni. 

Az elnökségi ülések előtti vasárnap néhány tagnak írásban le kell adnia egy-egy állandó beszámolót, 

melyre Lengyel Ádám mindig figyelmeztetni fogja a felelőseiket. Az állandó beszámolókat az alábbi 

elnökségi tagoktól, az alábbi témákban várja az elnökség: 

- Morandini Viktor: elnöki beszámoló, egyéb aktualitások 

- Krasznai Orsolya, Lengyel Ádám, Bakó Áron: edzői beszámolók 

- Hentes Ildikó: pénzügyi beszámoló, taglétszám 

- Lengyel Ádám: ügyviteli beszámoló, folyó ügyek 

- Peregi Dániel: marketing beszámoló 

- Jenei Margit: pályázatokkal kapcsolatos beszámoló 

- Bujdosó István: versenyrendezésekkel, egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatos beszámoló 

 

6. Tagdíjrendszer felülvizsgálatának megkezdése, elmúlt negyedév tagdíjhelyzete 
Lengyel Ádám veszi át a szót, az elmúlt negyedév tagdíjhelyzetének kérdésével kezdi. Javasolja, hogy 

mivel a 2. negyedévben két hónapig a vírus miatt nem voltak edzések, ezért csak 1 hónapnyi tagdíjat 

fizessenek a tagok. Aki szeretne az fizethet egész negyedéves tagdíjat is, 2 hónapnyi összeget az 

egyesületnek felajánlva. Akik már befizették az éves tagdíjat azok egy bizonyos határidőig 

nyilatkozhatnak majd arról, hogy 2 hónapnyi tagdíjat át akarnak-e vinni a következő évre vagy 

felajánlják ezt az összeget az egyesületnek. Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

2020/13.sz. határozat: Az egyesület elnöksége úgy határoz, hogy 2020 2. negyedévében csak egyhavi 

tagdíjat szed be. Az éves tagdíjfizetőknek lehetőséget ad kéthavi tagdíj beszámítására a jövő évre, 

amennyiben erről az érintettek elektronikusan (e-mailben) nyilatkoznak. 

(Igen: 11; Nem: 0; Tartózkodott: 0) 

Az új tagdíjrendszer kidolgozására Lengyel Ádám egy kisebb munkacsoport létrehozását javasolja, 

melynek feladata, hogy a következő elnökségi ülésig előterjesszen egy javaslatot a tagdíjrendszer 



megreformálására. A munkacsoport javasolt tagjai: Hentes Ildikó, Morandini Viktor és Lengyel Ádám. 

Az új tagdíjrendszer csak 2021-től lépne életbe. Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

2020/14.sz. határozat: Az egyesület elnöksége megbízza Hentes Ildikót, Morandini Viktort és Lengyel 

Ádámot, hogy dolgozzanak ki a 2020.08.06.-i elnökségi ülésre egy javaslatot a tagdíjrendszer 

átalakítására. (Igen: 9; Nem: 0; Tartózkodott: 2) 

A tagdíjbeszedést a jövőben Rajmon Imola fogja végezni, Hentes Ildikó és Lengyel Ádám igyekszik 

segíteni neki. Krasznai Orsolya javasolja, hogy a kisebbeknél elsősorban a szülőket keressük meg e-

mailben a tagdíjfizetéssel kapcsolatban, úgy hatékonyabb eredményt lehetne elérni. 

 

7. Egyebek 
Lengyel Ádám kér szót először. Elmondja, hogy a tagdíjakból származó bevétel (kb. 6,2 millió forint) 

szinte csak a fix költségekre (kb. 5,8 millió forint - közüzemek, edzők, bérleti díj, takarítás stb.) 

fedezésére elég. Hangsúlyozza, hogy emiatt nagyon fontos pénzügyi forrásai a pályázati bevételek és 

versenyrendezésből származó bevételek az egyesületnek, mivel csak ezekből tudjuk támogatni a 

versenyzőinket. Jenei Margitot kéri, hogy nézzen utána a Budavár működéssel kapcsolatos 

pályázatának, melyet minden évben kiír, hogy ne essen el az egyesület ettől a bevételtől.  

Ezenkívül elmondja, hogy az egyesület Bakó Áront és Krasznai Orsolyát 2020.szeptember 1-jétől fogja 

foglalkoztatni, ahogy azt a Közgyűlés megszavazta. 

Lengyel Ádám szeretne hátrébb lépni az edzősködéstől, ügyvezetői feladatai miatt. Emiatt 

megkérdezett egy tájfutó edzőt, hogy vállalná-e a közepes csoportból a jobbak edzésmunkájának 

irányítását (kb. 15 főről lenne szó). 1-2 hét múlva kap választ tőle. 

Krasznai Orsolya veszi át a szót. Szeretne segítséget kérni a kezdők edzésének megtartásában. 

Felmerült, hogy esetleg be lehetne vonni fiatalokat (nagy és közepes csoport tagjait). Lengyel Ádám 

felvetette, hogy esetleg érdemesebb lenne szülőket megkérni, hogy segítsenek, mivel a fiatalok nem 

biztos, hogy huzamosabb ideig el tudják látni a feladatot. Bujdosó István felvetette az edzések 

csúsztatását (a kezdők du. 3 körül kezdenének, a közepesek és haladók fél5-től), aminek köszönhetően 

tudnának a nagyobb csoport tagjai segíteni a kezdők edzéseinek lebonyolításában. Az elnökség első 

körben a szülők megkérdezését javasolja, utána szeretne visszatérni a témára, a következő ülésén. 

Felmerült egy bankkártyaleolvasó beszerzése és használata. Van egy olyan lehetőség, ahol minden 

tranzakciónál 1,95%-os díjat szükséges fizetni, illetve a kártyaleolvasónak van egy 42 000 Ft-os egyszeri 

díja. Többen kétségüket fejezték ki, hogy valóban csak 1,95 %-ról lenne szó, emiatt az elnökség 

megbízza Hentes Ildikót, hogy kérjen konkrét ajánlatot a cégtől. Kedl Ildikó jelzi, hogy a Dobogókői 

Hegyi Futóversenyen ennek nagy hasznát vennénk. Esetleg tagdíjak beszedésénél hasznos lenne egy 

ilyen rendszer, emiatt az elnökség következő ülésén a konkrét ajánlat ismeretében visszatér erre a 

kérdésre. 

Lengyel Ádám tájékoztat a közelmúlt pályázatairól. AZ MTFSz edzői pályázatára 4 edzővel pályázott az 

egyesület. A pályázatunkat elfogadták, az előleg kifizetése június végén várható. A nyári ecsegi 

edzőtáborral kapcsolatban két pályázatot is beadott az egyesület. Az egyiket az MTFSZ-nél, melyet be 

is fogadtak, a támogatást csak ősszel ítélik oda a létszám és egyéb kritériumok alapján. Emellett a 



Budavári Önkormányzathoz is be lett adva egy pályázat a részvételi díj támogatására. Ennek június 12-

ig lesz eredménye. 

Bujdosó István veszi át a szót. A 2020-as évzáró időpontja előreláthatóan január 23-a lesz, mivel az 

eredeti időpontban esküvőt tartanak Gánton. Felléphet ütközés a budapesti tájfutó napokkal (pl. 

bajnok vacsora), ennek tisztázását a BTFSz-szel Bakó Áron és Lengyel Ádám vállalja. Alternatívaként 

felmerült egy dobogókői évzáró megtartása novemberben. Ezt az elnökség nem támogatta, mert 

valószínűleg kevés lenne a hely ennyi embernek, illetve szeretné megtartani az évzáró hagyományait. 

Bujdosó István javasolja, hogy szeptember 5-én tartsunk egy családi napot Budapest Sprint Bajnoksága 

után. A javaslatot az elnökség támogatja. 

A fűtés korszerűsítés, illetve a női öltöző átalakításának ügyében egyelőre nincs előrelépés a vírus és 

annak utóhatásai miatt. 

Szabó Zsófia balesetének ügyében nincs előrelépés. 

Az előző takarító nyugdíjba ment márciusban. Sikerült új takarítót találni, aki csütörtökönként vállalja 

a munkát (8-13 óráig fog takarítani). 

A járvány idején cseréltünk más egyesületekkel térképet. Ezeknek az egyesületeknek ingyen adunk 

térképet. A többieknek 300 Ft/térkép díjat kell fizetniük. Bujdosó István kéri Bugár Józsefet, hogy 

próbálja elérni az MTFSz-nél a térképhasználati jogok rendszerezésének megkezdését. Sokan 

használnak illetéktelenül térképet, emiatt egyre nehezebben jutunk mi is térképhez az edzéseinkre.  

Egyéb téma hiányában Morandini Viktor 19.55-kor az ülést berekeszti. 

A következő elnökségi ülésre augusztus 6-án, csütörtökön, kerül sor. 

 

Budapest, 2020. június 9. 

 

  ...................................................   ..................................................  

 Lengyel Ádám Rajmon Imola 

 ügyvezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

  ...................................................   ..................................................  

 Bakó Áron Németh Luca 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


