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Jegyzőkönyv 

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

2020. 10. 29.-i elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2020. október 29. (csütörtök), 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), Bujdosó István (szakmai 

alelnök), Bakó Áron, Krasznai Orsolya, Morandini Hanga, Németh Luca (elnökségi tagok), Divin Péter, 

Klement Gábor (felügyelőbizottság), Rajmon Imola, Sárközy Zsófia, Zacher Noémi (meghívottak) 

Az ülést vezeti: Morandini Viktor 

Jegyzőkönyvvezető: Rajmon Imola 

Hitelesítők: Németh Luca, Morandini Hanga 

Morandini Viktor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Rajmon Imolát, hitelesítésére Németh Lucát és 

Morandini Hangát. A javaslatot az elnökség elfogadta. 

Morandini Viktor ismerteti az előzetesen szétküldött napirendet: 

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

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

3. Őszi Spartacus Kupa előkészületei 
Ea.: Lengyel Ádám 

4. További versenyrendezéseink 
Ea.: Bujdosó István 

5. Tagdíjrendszer felülvizsgálatának állása 
Ea.: Lengyel Ádám 

6. Online egyesületi adminisztrációs felület kialakításának állása 
Ea.: Lengyel Ádám 

7. Pályázatok 
Ea.: Morandini Viktor 

8. Egyebek 
Ea.: Morandini Viktor 
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1. Edzői beszámolók az elmúlt időszakról 
Sárközy Zsófia kezdte az edzői beszámolókat. Szerinte az ONEB-en a 14-esek körében jó eredmények 

születtek. Kiemelte Dankó Boróka, Dankó Boglárka és Csoboth Márton futását. PCSB-n a 14-es lányok 

elsők, a 14-es fiú csapatok pedig 1, 3, és 4. helyezést értek el, ami szintén szép eredmény. Az Egyesületi 

Váltón kevésbé stabil futások születtek, de az eredményeket nézve összességében jól szerepelt a Spari. 

Az ÉOB-on kevés közepes csoportba tartozó vett részt, ők is főleg edzésként kezelték a versenyt. Az 

orfűi edzőtáborban a komolyabb versenyzők részt vettek mind és rendesen futottak. Meg volt a 

fejlődési lehetőségük, jól sikerült az edzőtábor. 

Bakó Áron veszi át a szót. Egyesületi Váltón ugyanazok az eredmények születtek, mint a közepes 

csoportbeliek esetén, mivel mindenki egy kategóriában indult. Szomorú, hogy a fiúknál már nem 

tudtunk jó második csapatot kiállítani. Ehhez nagyban hozzájárult a jó 16-os korosztályú futók hiánya. 

Csoboth Mártonnak és Zacher Noéminek kiemelte az ÉOB-on nyújtott teljesítményét. Ebben az évben 

is születtek új egyéni bajnokok Csoboth Mihály és Zacher Noémi személyében. Az F21-es ONEB 

dobogóval egy régi álom valósult meg. Az edzőtáborban a nagyok csoportjából - Mantuano Esztert 

kivéve - mindenki részt vett. Esztinek a bokája sajnos nem 100%-os, ezért még egy ideig nem fog 

erdőben versenyezni. 

Krasznai Orsolya ismerteti a kezdők csoportjának helyzetét. Az emberek általában jönnek-mennek, de 

sokszor 30 feletti létszámban vannnak edzésen. Az MTFSz edzői pályázatához a gyerekeknek 3 

versenyen kell részt venniük. Az újak közül többen részt vettek a Honvéd Kupán és az Őszi Spari Kupa 

2 napján is ott lesznek. Az újak bevonzásában fontos, hogy el lehessen őket vinni egy-egy versenyre. 

Eddig keddenként Somlai Kata, csütörtökönként Dankó-Walthier Edina segített a kezdőknél, de az 

utóbbi lassan nem vállalja már a segítséget, mivel babát vár. 

2. Rövid elnöki, ügyvezetői, pénzügyi és marketing beszámoló 
Lengyel Ádám veszi át a szót. Elképzelhetőnek tartja, hogy összességében 1 évbe is bele fog telni, mire 

a változásbejegyzés véglegesen lezajlik. A siketek szövetsége még nem jelzett vissza, hogy az 

elnökségük döntött-e a Spari belépéséről. A Budavári Önkormányzat pályázatának keretében 

körülbelül 150 gyerek vett részt a tájfutást népszerűsítő napunkon a délelőtt folyamán, illetve a saját 

gyerekeink közül kb. 50 fő délután. 

Hentes Ildikó szerint elég jól állunk pénzügyileg. Sokat támogattuk a versenyzőket, az orfűi edzőtáborra 

is meglehetősen nagy összeget nyújtott az egyesület támogatásként. Petróczki Ádámmal 

megegyeztünk és a Dobogókői Hegyifutóversenyen lehetőség lesz a kártyás fizetésre, az online nevezés 

már be is indult. A Hungária Kupa pénzügyi adminisztrációját az Őszi Spartacus Kupa és a Dobogókői 

Hegyifutóverseny tapasztalatai alapján fogjuk majd csináni. Szóbakerült az edzők foglalkoztatása. A 

2020-as adók és járulékok alapján egy havi nettó 60 000 Ft-os munkabér, heti 40 órás foglalkoztatás 

esetén az egyesületnek kb. 110 000 Ft-os költséget jelent. Krasznai Orsolyát és Bakó Áront - a 

Közgyűlésen megszavazottak szerint - szeretnénk munkavállalóként foglalkoztatni. November 1-jétől 

tervezzük bejelenteni őket a NAV-nál, innentől kapnak fizetést munkájukért. Ehhez Hentes Ildikónak 

szüksége van Krasznai Orsolya és Bakó Áron személyes adataira és iratainak másolatára. 

Peregi Dániel a marketingre tereli a szót. Készített egy Facebook eseményt az Őszi Spartacus Kupára. 

Ugyanakkor nem hiszi, hogy ezzel több tájfutót be tudnánk vonni annál, mint ahányan eredetileg is 

eljönnének. Tervei szerint képeket fog feltölteni az eseményhez. A Dobogókői Hegyifutóversenyhez is 
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szokott posztokat feltölteni. Zacher Mártonnal folyamatosan dolgoznak ennek marketingjén. A 

lányokkal elkezdték a pólótervezést a versenyre, ami remélhetőleg a hétvége tájékán el is fog készülni. 

A nevezések online történnek és a nevezettek kb. fele kér pólót is. A jelenlegi nevezéseket nem tudjuk 

összehasonlítani a tavalyiakkal. Az időjárás nagyban befolyásolja a résztvevők számát, ezért 

kiszámíthatatlan hányan lesznek majd. 

3. Őszi Spartacus Kupa előkészületei 
Lengyel Ádám veszi át a szót és Horváth Attilát kérdezi először az Őszi Spartacus kupa rajtjával 

kapcsolatban. Olyan típusú rajt lesz, mint a nyári versenyen volt. A pótszimbólt a versenyközpontban 

lehet majd elvenni és külön fiú meg lány folyosó lesz. Horváth Attila megbeszélte az összes 2-es rajtban 

lévő emberrel a feladatát. Az 1-es rajtot Bakó Áronnak kellene majd összeállítania. A két rajt 

felszerelését egyeztetni kellene. Térképen meg kellene jelölni a versenyközpont és a két rajt helyét. 

Horváth Attila péntek délelőtt le tudná vinni a felszerelést, de más elfoglaltság miatt csak sötétedés 

után tudna visszamenni segíteni a munkálatokban. Így pénteken Liszka Krisztián, Menyus és egy 

harmadik ember építené a rajtot. A térképek a jövő hét közepén lesznek kinyomtatva. Kellenének 

darabszámok és egy nyomtatási terv. Mivel a nyomtatás pályánként történik, ezért a pályakitűzőknek 

el kellene ezeket küldeniük a tervezett keddi nyomtatáshoz. Máthé Pista segítségével megcsinálnák a 

pótszimbólokat is. 

Lengyel Ádám elküldte a jelenlegi értesítőt pár embernek, aminek köszönhetően lett pár javítás benne. 

Kellene egy térképvázlat a parkolóról és a célról, továbbá szükség lenne a térképméretekre. A javított 

pályaadatokat el kellene küldeni Németh Lucának. Krasznai Orsolya megnézné a kezdő pályákat. 

Morandini Viktor felvetette, hogy vonjuk össze a 4 nevezős kategóriákat, de Bakó Áron szerint ez 

bizonyos esetekben nem lenne jó ötlet, így abban maradtunk, hogy az 5 fő alatti kategóriákban nem 

hirdetünk eredményt és ezt az értesítőbe is beleírjuk. A frissítő pontnál egyszer használható 

(eldobható) poharakat fogunk használni. 

Ezután a hulladékgyűjtésre terelődött a szó. Állandó felügyelet mellet szelektív hulladékgyűjtés lesz a 

versenyen. Ügyelünk arra, hogy minden hulladék a megfelelő szelektívgyűjtésbe menjen. A szelektív 

hulladékot pár ember hazaviszi majd és otthon berakja a szelektív kukába. Sokáig gondolkoztunk azon, 

hogy mi lenne a jobb: ha saját pohárba/ kulacsba vagy papírpohárba/ elmosható MTFSZ-es poharakba 

adnánk frissítőt a célban. Végül arra jutottunk, hogy saját pohárba fogunk, de tartalékba lesznek 

papírpoharak, amikről nem teszünk említést a versenyértesítőben. 

Arra jutottunk, hogy a járvány leginkább a büfében, rajtban vagy az eredményhirdetésen fog terjedni 

(ha terjed), ezért lesz óvoda. Csipi Erzsébet küld játékokat az óvoda számára, de a járvány miatt nem 

jönnek, ezért a Dankó család fog felügyelni a gyerekekre. 

Mérő Dominika édasapja megkeresett minket azzal a kérdéssel, hogy lehet-e kávéstand. Lengyel Ádám 

azt javasolja legyen. Morandini Viktor szerint kérjünk az árusoktól valamit azért cserébe, hogy 

árulhatnak a versenyen. Ő elsősorban díjakra gondol. Lengyel Ádám szerint írjuk bele az árusok 

értesítőjébe, hogy ajánljanak fel valamit.  

Bujdosó István szerint a versenyközpontban van térerő, viszont a parkolóban nem mindenhol, ezért 

szükséges lesz pár walkie-talkie. A parkoló saras időben is használható. Máthé Pistától kellene érmeket 

és állvány számokat kérni. Az első helyezettek Hungária Kupás pólót fognak kapni, amit el kellene 

készíteni. 



4 
 

4. További versenyrendezéseink 
Ezután áttértünk a Tavaszi Spartacus Kupa rendezésére. Az Őszi Spartacus Kupa alapján lézerszkennelt 

alapra csinálnánk a térképet, bevárjuk annak téli elkészültét. A pályakitűzők Sárközy Zsófia és Bujdosó 

Zoltán lennének. A helyszín Kápolnapuszta. 

Január közepén és februárban fogunk TTEV-t rendezni. 

5. Tagdíjrendszer felülvizsgálatának állása 
A szenioroknak ki lett küldve egy kérdőív azzal kapcsolatban, hogy melyik tagdíjrendszert 

szeretnék. A többség azt szeretné, ha lenne egy alap tagdíj, ami tartalmazná a Spari Kupák és 

kisversenyek nevezési díját, valamint a versenyengedélyek és az adminisztráció költségeit. A 

csapat és egyéni Országos Bajnokságokat maguknak fizetnék. Felmerült a kérdés, hogy nem 

kellene-e kicsit megemelni a tagdíjukat és álljuk mi inkább a csapat Országos Bajnokságok 

nevezési díját? Esetleg ebben az esetben könnyebb lenne szenior csapatokat összeállítani, 

mert több lenne a jelentkező. Abban állapodtunk meg, hogy legyen 30 000 Ft a szeniorok 

tagdíja, amiben benne van a csapat országos bajnokságok nevezési díja is. Létezik edzésre 

járós szenior tagdíj, de ez csak arra vonatkozik, aki rendszeresen jár edzésre és igen kevés ilyen 

ember van (jelen esetben 1 fő, vele személyesen tisztázzuk a tagdíj különbözetet). Emiatt 

edzésre járós szenior tagdíj nem lesz külön meghirdetve. Aki a hétvégi edzéseinkbe be 

szeretne kapcsolódni, egy jelképes összeggel fog hozzájárulni a szervezéshez. Ha egyszer-

kétszer valaki betévedne a spariba egy edzésre, azért nem számolnánk fel díjat. Lengyel Ádám 

felvetette, hogy esetleg a hétvégi kisversenyek nevezési díját ki kellene venni a tagdíjból, de 

az plusz adminisztrációval járna, emiatt elvetettük. Felmerült, hogy támogassuk az 

eredményes szeniorokat, de elvetettük az ötletet. Lengyel Ádám azt ígérte a következő 

elnökségire letisztázza a tagdíjrendszert, és el tudjuk majd fogadni a végleges változatot. 

6. Online egyesületi adminisztrációs felület kialakításának állása 
Lengyel Ádám az elmúlt időszakban nem igazán tudott ezzel a témával foglalkozni. Zai Bálint bemutatta 

volna az általa fejlesztett rendszert, de nem volt jelen az ülésen, ezért ezt nem tudta ezt megtenni. 

Morandini Hanga és Zacher Noémi közvetítsék Zai Bálint felé, ha van valamilyen ötletük, amivel 

felhasználóbaráttá lehetne tenni a rendszert. Van egy magyar rendszer, ami elképzelhető, hogy 

megfelelne az igényeinknek. Ennek 2 hét a tesztidőszaka. Lengyel Ádám vállalta, hogy karácsony 

környékén letesztelné. Ezenkívül Morandini Viktor talált egy amerikai rendszert is, de előtte nézzük 

meg, hogy Zai Bálint rendszere mit tud. 
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7. Pályázatok 
Lengyel Ádám és Hentes Ildikó elintézte a budavári nyári táboros pályázatot, leadtak minden 

beszámolót. Egei Petrával és Liszka Eszterrel Lengyel Ádám egyeztetett, hogy bevállalnák a pályázatok 

szöveges részének megírását. El kellene dönteni, hogy beadjuk-e a NEA pályázatot, aminek 

novemberben van a határideje. Lengyel Ádám megkérte Jenei Margitot, hogy állítson össze egy listát 

az ehhez szükséges beadandó anyagokról. Bujdosó István beszélt Takács Ágival a SZVSE-től. Ő egy civil 

szervezetnél dolgozik, és segítene a pályázatok figyelésében és megírásában. Az Őszi Spartacus Kupán 

elmondaná a feltételeit. Szerinte a NEA egy időigényes és bizonytalan pályázat, így nem foglalkozna 

vele. Lengyel Ádám a hétvégén megbeszéli Egei Petrával és Liszka Eszterrel belevágnának-e (frissítés: 

nem vágunk bele). 

A kiemelt edzői pályázat leadásáig Bakó Áronnak van még 2 napja. Három embert ki kell választania, 

akiknek 3 évre előre meg kell terveznie az edzésmunkáját nagy vonalakban és egy-két ambiciózus 

eredmény elérését kell kitűznie mindegyikük esetében. A 3 ember Bujdosó Zoltán, Ormay Mihály és 

Weiler Virág lennének (frissítés: a 3. ember Sárközy Zsófia lett Weiler Virág helyett). A pontozás azt 

nézi a 3 éves terv mennyire szakmai és kivitelezhető.  

Az MTFSz edzői pályázatának beadásával meg kell várni a versenyidőszak végét, így november végén 

lesz ez majd csak véglegesítve. Krasznai Orsolya azt javasolta a kezdőknek, hogy induljanak nyíltban a 

Tömegrajtos Országos Bajnokságon annak érdekében, hogy meglegyen az éves 3 db versenyük. Emiatt 

figyelni kell majd arra, hogy ne felejtsük el a kezdőknél beírni a nyílt kategóriában elért eredményüket. 

8. Egyebek 
Szeretnénk egy útiköltséget számoló Excelt összeállítani. Ez egységesen 10 literes fogyasztással 

tervezne. Ennek a fogyasztásnak kellene fedeznie az esetleges matrica árát is és az amortizációt. Ha 

valamelyik sofőr nem kér pénzt, akkor egységesen mindenkinek olcsóbb lesz a költsége. Egyelőre a 

beosztott vagy a felajánlott helyekért fizetnénk, de ez módosulhat. 

Gondolkoznunk kellene arról, hogy kit tudnánk az MTFSZ elnökségébe javasolni, mert a következő 

ciklustól Krasznai Orsolya és Bugár József már nagy valószínűséggel nem vállalna tisztséget az MTFSz-

ben. 

  



6 
 

Egyéb téma hiányában Morandini Viktor 20.00-kor az ülést berekeszti. 

A következő elnökségi ülésre december 10-én, csütörtökön, kerül sor. 

 

Budapest, 2020. október 29. 

 

 

 

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

 Lengyel Ádám Rajmon Imola 

 ügyvezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Morandini Hanga Németh Luca 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


