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Jegyzőkönyv 

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

2020. 08. 04.-i elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2020. augusztus 4. (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), Horváth Attila, Kedl Ildikó, Krasznai Orsolya, Németh Luca, 

Peregi Dániel (elnökségi tagok), Vass László, Divin Péter (felügyelőbizottság), Máthé István, Ormay 

Mihály, Rajmon Imola, Zacher Noémi (meghívottak) 

Az ülést vezeti: Morandini Viktor 

Jegyzőkönyvvezető: Rajmon Imola 

Hitelesítők: Zacher Noémi, Divin Péter 

Morandini Viktor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Rajmon Imolát, hitelesítésére Zacher Noémit és 

Divin Pétert. A javaslatot az elnökség elfogadta. 

Morandini Viktor ismerteti az előzetesen szétküldött napirendet: 

1. Edzői beszámolók az elmúlt időszakról  
Ea.: Balázsné Krasznai Orsolya, Lengyel Ádám, Bakó Áron 

2. Rövid elnöki, ügyvezetői, pénzügyi és marketing beszámoló 
Ea.: Morandini Viktor, Lengyel Ádám, Hentes Ildikó, Peregi Dániel 

3. Nyári Spartacus Kupa 
Ea.: Morandini Viktor 

4. További versenyrendezéseink 
Ea.: Bujdosó István 

5. Tagdíjrendszer felülvizsgálatának állása, új javaslat megvitatása 
Ea.: Lengyel Ádám 

6. Módosított SzMSz megvitatása 
Ea.: Lengyel Ádám, Vass László 

7. Pályázatok 
Ea.: Morandini Viktor 
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8. Egyebek 
Ea.: Morandini Viktor 

1. Edzői beszámolók az elmúlt időszakról 
Krasznai Orsolya és Lengyel Ádám edzői beszámolója előzetesen írásban ki lett küldve. 

Lengyel Ádám ismertet egy fontos új fejleményt, miszerint Sárközy Zsófia személyében lesz egy új 

edzője az egyesületnek. A közepes csoportnak nagyjából a fele, 15 fő kerül majd Sárközy Zsófiához. 

Lengyel Ádám majd e-mailt ír az érintett gyerekek szüleinek a változásról. A kezdő csoportból a közepes 

csoportba kerülők először Lengyel Ádámhoz kerülnek majd fel, ő fogja legtehetségesebbeket Zsófihoz 

küldeni.  

Krasznai Orsolyának a kirándulós edzőtáborához kellenének tájfutó térképek. Az utóbbi időben az 

egyesületek egymás között 300 Ft/térkép áron cseréltek térképet. Ha probléma lenne a 

térképhasználati díj kifizetése az egyesület felajánlotta, hogy kifizeti az összeget. Krasznai Orsolya azt 

a tanácsot kapta, hogy ha nyaraló tagok szeretnének térképet kérni egy bizonyos környékről, akkor 

nekik javasolja a Routegadget, Maprun és World-of-O (Omaps) internetes felületeket. Krasznai 

Orsolyának előreláthatóan lesz elég segítsége a kirándulós edzőtáborban. Ezenkívül a Nyári Spartacus 

Kupán Dankó-Walthier Edinával lesz egy beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy tudna-e Krasznai 

Orsolyának a kezdőknél segíteni. 

Bakó Áron nem küldött beszámolót 

2. Rövid elnöki, ügyvezetői, pénzügyi és marketing beszámoló 
Az elnöki, ügyvezetői, pénzügyi és marketing beszámolók előzetesen írásban ki lettek küldve. 

Morandini Viktor kezdi a sort. Ismerteti, hogy az átadás-átvétel nagyjából lezajlott. Néha még vannak 

elfelejtett dolgok, de Gyalog László és Csipi Erzsébet készségesen segítenek.  

Lengyel Ádám veszi át a szót. Az eddig elvégzett feladatai az írásos beszámolójában megtalálhatóak. 

Ismerteti legsürgősebb feladatait. A közgyűlés által megszavazott határozat alapján Krasznai Orsolyát 

és Bakó Áront edzőként fogja foglalkoztatni az egyesület, díjazás fejében. Két lehetséges út van: 

megbízási jogviszony vagy munkaszerződés. Minta mindkettőhöz van, így ezzel nem lesz probléma. 

Bakó Áronnal tisztázni kell, hogy máshol milyen jogviszonyban dolgozik ahhoz, hogy a legjobb 

megoldást megtaláljuk. Hentes Ildikó vállalja, hogy a könyvelővel átbeszéli a két megoldást, mikor 

megy az elkészült 2. negyedéves anyagért. Második fontos feladat a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségébe való belépés. Ennek éves díja 10 000 Ft. Elengedhetetlen a tagság ahhoz, hogy 

Mihályi Ferenc világversenyeken indulhasson. 

Ezután Hentes Ildikó beszél a pénzügyekről. Ebben az évben 16 ember még egyáltalán nem fizetett 

tagdíjat. Nekik kiment egy felhívás, de arra igen kevesen reagáltak. Jelenleg 66 ember nem fizetett még 

2. negyedéves tagdíjat. Az a döntés született, hogy a 3.negyedéves tagdíj kifizetését jobban erőltetjük, 

mint a 2. negyedéveset. Az edzők meg lettek kérve, hogy edzések előtt szóljanak a gyerekeknek, hogy 

fizessenek tagdíjat. Hentes Ildikó azt javasolja, hogy aki nem fizetett tagdíjat az ne kapjon iskolai 

testnevelés óráról felmentést tartalmazó igazolást és a Nyári Spartacus Kupán ne indulhasson 

ingyenesen (még nyílt kategóriában sem).  
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2020/15.sz. határozat: Az egyesület elnöksége elfogadja Hentes Ildikó javaslatát, miszerint a 

tagdíjelmaradással rendelkezőktől beszedi a Nyári Spartacus Kupa nevezési díját. (Igen: 9; Nem: 0; 

Tartózkodott: 0) 

Ezután Hentes Ildikó megemlíti, hogy július 1 óta számlázási bejelentési kötelezettség lépett érvénybe 

a NAV felé. Javasolja, hogy a számlázz.hu segítségével állítsunk ki minden számlát (versenyek esetén 

is). A jövőben a papír alapú számlázás bonyolultabbá vált, mivel minden számlát 1 napon belül fel kell 

vinni a rendszerbe. Ezenkívül javasolja, hogy hosszútávon tegyük majd kötelezővé versenyeken a 

nevezési díjak előre utalását. A Nyári Spartacus Kupa esetében már késő lenne szólni az utalás 

kötelezővé tételéről, de az értesítőbe beírjuk, hogy a csütörtök estig utalóknak tudunk csak papír alapú 

számlát adni a helyszínen. Akik készpénzzel a helyszínen fizetnek, azoknak később e-mailben vagy 

postán küldjük majd ki a számlát. (Az elektronikus számlázás a helyszínen az internetkapcsolat miatt 

valószínűleg nem lesz majd megvalósítható.) Az MTFSZ még nem számlázta a július 29-én igényelt 

versenyengedélyek díját. 

Peregi Dániel az egyesület marketingjéről beszél. Tervei között szerepel a Facebook és Instagram 

oldalunk fellendítése, azokon több tartalom megjelenítésével. Szeptembertől szeretne több energiát 

fektetni és több embert bevonni a feladatokba. A Nyári Spartacus Kupáról lesznek még megjelenések 

Facebook-on. A Dobogókői Hegyifutóverseny új időpontja már közzé lett téve. Ezen a versenyen nagy 

számú futó és turista részvételben reménykedünk. Itt is szeretnénk a nevezési díj utalását bevezetni, 

viszont ez a turisták esetében valószínűleg nem fog működni. 

3. Nyári Spartacus Kupa 
Morandini Viktor veszi át ismét a szót. Idén nem lesz egységes rendezői szállás, mert a gánti turistaház 

foglalt. Felmerült a rendezői étkezés kérdése. Hentes Ildikó javasolja, hogy a büféből rendeljünk 

ebédet, vacsorára pedig főzzünk magunknak. 

Bujdosó István megemlíti, hogy az MTFSZ a mai napon dönt arról bevezessék-e a kocsikban történő 

emberi testhőmérséklet mérést. (Frissítés: az intézkedést nem vezették be.) Az 1. napon kell egy 

járványügyi alelnök, aki Divin Péter lesz. A versenyorvos meg van már a versenyre.  

Az MTFSZ ajánlásának betartása végett nem lesz mázlifutam és eredményhirdetés. A rajtban is lesznek 

járványügyi intézkedések, de minden előírást nem fogunk tudni betartani. Minden kategóriánál, 

amikor kialakul a végleges eredmény, odahívjuk az embereket és átadjuk nekik a díjaikat. Ez a Budapest 

Bajnokságra is érvényes. Az eredményhirdetésre vonatkozó információkat be kell írni az értesítőbe.  

A versenyen a frissítés a következőképpen fog megvalósulni: a célban mindenki kannákból tölthet 

magának vizet a saját poharába, a terepre mosható MTFSZ-es poharakat helyezünk ki. 

A büfé miatt az a döntés született, hogy lesz szemeteszsák és szelektív szemétgyűjtés a helyszínen. 

Ötletként továbbá felmerült a férfi és női mosdó elkülönítése és a büfében a saját tányér és pohár 

használata. Az utóbbi nem megvalósítható, higiéniai kérdések miatt. 

4. További versenyrendezéseink 
Az Őszi Spartacus Kupára még nem érkeztek meg az engedélyek. Felmerült, hogy próbáljuk meg 

bevezetni az előre fizetést. Ha valaki nem fizet időben, akkor a nevezési díj drágul és ha a rajtlista 

megjelenéséig nem fizet, akkor nem kerül bele az illető a listába.  
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Dobogókői Hegyifutóversenyre Sulyok Ábel vállalta egy új térkép elkészítését, Bakó Áron pedig egy új 

pálya tervezését a minimaratonra. Előregyártott, újrahasznosítható szalagokkal fogjuk megvalósítani a 

szalagozást. Új törvény szerint kell hozzájárulást fizetni az erdőgazdálkodásnak a szalagozás miatt. 

Peregi Dániel vállalja a kiírás megírását augusztus végéig. 

A többi verseny rendezése folyamatban van. 

5. Tagdíjrendszer felülvizsgálatának állása, új javaslat megvitatása 
Az új tagdíjrendszer első verziója előzetesen írásban ki lett küldve. 

A korábbi rendszerben a felnőtt és szenior versenyzők versenyeztetése sok esetben több költséget 

jelentettek nekünk, mint tagdíjbevételt. A tervezetek szerint jelentősen megemelnénk a tagdíjukat. 

Felmerült, hogy aki sokat segít az egyesületben, némi kedvezményt kapna. Ezt nem lehet objektíven 

mérni, így az elnökség elvetette. Utánpótlás kategóriákban cél az éves tagdíjfizetés ösztönzése. A 

szerdai kisversenyeket továbbra is fizetni fogja az egyesület. A támogatói tagdíjak összegének és 

megvalósításának a bevezetésén a következő elnökségi ülésig minden elnökségi tagtól várjuk a 

javaslatokat. Lengyel Ádám vállalja, hogy a következő elnökségi ülésig csiszol még a javaslaton és 

eladhatóbbá teszi azt. 

6. Módosított SzMSz megvitatása 
Vass László kiszedte az összes szakosztályt tartalmazó részt az SZMSZ-ből. Lengyel Ádám beírta a 

referensi feladatköröket. Horváth Attila kérte, hogy nevezzük ezeket inkább felelősi feladatköröknek. 

Elnökségi tagoknak kötelezően kell lennie felelős (referensi) pozíciója. Az SZMSZ az alapszabályra 

támaszkodik. Ha elfogadjuk, akkor a hivatalos honlapra fel kell tenni, mert ez bírósági elvárás. Az SzMSz 

3 melléklettel rendelkezik, amik kidolgozása nem sürgős feladat, de erre is sort kell majd keríteni. 

2020/16.sz. határozat: Az egyesület elnöksége az új SzMSz-t elfogadja. (Igen: 9; Nem: 0; 

Tartózkodott: 0) 

7. Pályázatok 
A pályázatok nem mennek annyira gördülékenyen. Jenei Margit mellé kellene valaki, aki a kreatívabb 

(írásos) részeket elkészíti. Lengyel Ádám Egei Petrára gondol, mint erre alkalmas ember. Egei Petra 

máshol is végez már hasonló feladatokat. A Hiszek benned pályázat megírása sürgős lenne. Lengyel 

Ádám vállalja, hogy igyekszik felpörgetni a dolgot.  

A Budavári civil pályázaton nyertünk 800 000 Ft-ot. 

8. Egyebek 
Aktualizálni kell az elnökségi levelezési listát, ezt Morandini Viktor vállalja. 

Lengyel Ádám kérdésfelvetésre és javaslattételre szeretne létrehozni egy online felületet. Ezen akár 

anonim módon is lehetne jelezni az észrevételeket. Egyelőre csak az elnökségen belül szeretné ezt 

bevezetni, de hosszútávon szívesen kiterjesztené az egész egyesületre, hogy a jó ötletek ne vesszenek 

el. 

Ormay Mihály veszi át a szót. Még februárban kapta a feladatot, hogy nézzen utána, mennyibe kerülne 

egy saját hangrendszer beszerzése, melyet versenyeinken tudnánk használni. Eddigi versenyeinken 

külsős tájfutók biztosították a hangrendszert, ők vállalták a speaker szerepét is. Az új rendszert csak 
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akkor érné meg beszerezni, ha saját speaker-ünk is lenne hozzá. Morandini Viktor elvállalná a 

speakerkedést, viszont jó lenne, ha rendelkeznénk még emberrel, aki alkalmas a feladatra. Peregi 

Dániel és Zacher Márton neve került szóba. A hangrendszer Bujdosó Istvánnál lenne tárolva, a többi 

versenyrendezős felszereléssel együtt. Kérdéses, hogy Ormay Mihály kivel és hogyan intézze a rendszer 

vásárlását. A témára a később vissza fogunk térni, mivel az Őszi Spari Kupára lehet majd először 

aktuális. 

A másik témája leukoplast-tal kapcsolatos. Sokan használnak sérülés esetén és megelőzése végett 

leukoplast-ot és Ormay Mihály ismer egy embert Győrben, aki a gyógyszertári árnál olcsóbban nagy 

mennyiségben tudna nekünk eladni. Morandini Viktor javasolja, hogy az egyesületen keresztül 

lehessen venni, mint a ruhákat. Németh Luca bevállalja az árusítást. Ormay Mihály elintézi a vételt. 

Kezdetben 2 dobozzal fogunk rendelni. 

Egyéb téma hiányában Morandini Viktor 20.06-kor az ülést berekeszti. 

A következő elnökségi ülésre szeptember 17-én, csütörtökön, kerül sor. 

 

Budapest, 2020. augusztus 4. 

 

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

 Lengyel Ádám Rajmon Imola 

 ügyvezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Divin Péter Zacher Noémi 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


