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Jegyzőkönyv 

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

2020. 12. 10.-i elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2020. december 10. (csütörtök), 18:30 

Helye: online, Teams alkalmazás segítségével 

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

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

Orsolya, Morandini Hanga, Németh Luca, Peregi Dániel (elnökségi tagok), Divin Péter, Klement Gábor 

(felügyelőbizottság), Bugár József, Rajmon Imola, Sárközy Zsófia, Tálas József, Zai Bálint(meghívottak) 

Az ülést vezeti: Morandini Viktor 

Jegyzőkönyvvezető: Rajmon Imola 

Hitelesítők: Sárközy Zsófia, Zai Bálint 

Morandini Viktor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Rajmon Imolát, hitelesítésére Sárközy Zsófiát és Zai 

Bálintot. A javaslatot az elnökség elfogadta. 

Morandini Viktor ismerteti az előzetesen szétküldött napirendet: 

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

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

3. Őszi Spartacus Kupa értékelése 
Ea.: Lengyel Ádám 

4. További versenyrendezéseink 
Ea.: Bujdosó István 

5. WMOC 2021 előkészületeinek állása 
Ea.: Lengyel Ádám 

6. Tagdíjrendszer véglegesítése és elfogadása 
Ea.: Lengyel Ádám 

7. Évzáró 
Ea.: Hentes Ildikó 

8. Online egyesületi adminisztrációs felület kialakításának állása 
Ea.: Zai Bálint 
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9. Egyebek 
Ea.: Morandini Viktor 

1. Edzői beszámolók az elmúlt időszakról 
Előzetesen minden edző kiküldte írásos beszámolóját. Az ülésen csak a lényeg kiemelésére és esetleges 

kiegészítésre kerül sor. 

Bakó Áron: Tartottunk egy edzőtábort október végén a Mecsekben, ami szakmailag nagyon jól sikerült. 

Ugyanakkor sajnos sokan elkapták ott a koronavírust. Ennek az egyetlen pozitívnak tekinthető 

hozadéka, hogy most, az alapozás előtt ment át a csapat rajta és nem az alapozás közepén. Az 

edzőtábor után tartottunk 2 hét pihenőt, majd 2 hét laza edzés következett. Most kezdődnek el lassan 

ismét az erős edzések. 

Sárközy Zsófia: Ugyanaz a helyzet nagyjából, mint Áronéknál. Többen nem voltak betegek vagy nem 

voltak az edzőtáborban, ezért kevésbé álltak le. Nagyjából 3 hete kezdték a közepesek az alapozást. 

Krasznai Orsolya: Egyáltalán nem álltak le az edzésmunkával, mivel a csapatából senki nem volt 

edzőtáborban. Orsi igyekszik népszerűsíteni a vasárnapi edzéseket, de jóval kevesebben vannak, mint 

kedden és csütörtökön. Mennek páran a pénteki éjszakai edzésre, ami jó kalandnak ígérkezik a 

gyerekeknek. Heti egyszer segít Orsinak Somlai Kata, Orsi szeretne a számára valami jutalmazást a 

verseny nevezési díjak támogatásának formájában. Morandini Viktor szerint ez jó ötlet, de a szezon 

kezdete környékén térjünk majd vissza rá. 

2. Rövid elnöki, ügyvezetői, pénzügyi és marketing beszámoló 
Morandini Viktor: Tavasszal lesz az MTFSz tisztújító gyűlése, és Viktor a jelölőbizottság elnöke, amibe 

mindenképpen kéne jelölni sparis tagot is. Lengyel Ádám megkérdezi a jelenlévőket, hogy valaki nem 

vállalná-e a jelöltséget. Amennyiben nem, személyesen igyekszik keresni valakit. Krasznai Orsi szerint 

Bujdosó Istvánnak kellene szerepelnie a jelöltek között. Bujdosó István elgondolkozik még a felvetésen. 

Lengyel Ádám: Részletes írásos beszámolóját előzetesen elküldte. Ennek legfontosabb pontja, hogy a 

bíróság bejegyezte az új elnökséget, az új alapszabályt és megszüntette a Tájfutó Szakosztályt. Az új 

tisztségviselőkhöz még nem rendelődött hozzá az ügyfélkapu, így az online ügyintézés még 1-2 hétig 

nem lehetséges. 

Hentes Ildikó: Az Őszi Spari Kupa összbevétele több volt, mint a Nyári Spari Kupáé. Ugyanakkor nagy 

mértékben növekedtek a költségeink. Az idei országos bajnokságokra elment az az összeg, amit a Spari 

Kupán kerestünk. Vannak fix havi költségeink, amiket mindig figyelembe kell venni, amikor azon 

gondolkozunk, hogy mi mindenre van szükségünk. Dobogókői Hegyifutóverseny elmaradt, vissza kellet 

utalnunk a nevezési díjak egy részét. Figyelni kell arra, hogy többen nem kértek vissza pénzt, így az ő 

nevezésük felhasználható lesz 2021-ben. Tartozásokról írtunk emlékeztetőket és sokan gyorsan 

reagáltak rá. MOM esetén volt egy kavarodás az Őszi Spari Kupa nevezési díjával kapcsolatban, de 

azóta ez is rendeződött. Van 3 MTFSz edzőtábor, ami nem lett még elszámolva, most kaptuk meg a 

részletes elszámolást. El kell dönteni, hogy milyen támogatást adunk, és értesíteni kell az érintetteket 

a fizetésről. Az MTFSZ fele már elutaltuk az elszámolásban szereplő összeget. 

Megtörtént az első bérszámfejtés, Krasznai Orsolya és Bakó Áron most már fizetésért dolgozik 

edzőként. Január elején Hentes Ildikó megy a könyvelőhöz, ahol el kellene dönteni hogyan legyen 

tovább. Nagyon megnövekedett a számlaforgalma az egyesületnek, és ez a WMOC miatt csak rosszabb 
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lesz. Kell egy ajánlatot kérnünk a könyvelés jövőbeni díjára, mert sok pluszmunkát fogunk igényelni a 

könyvelőtől. 

Peregi Dániel: Hasonló marketinget csinálták Zacher Mártonnal a Dobogókői Hegyifutóversenyre, mint 

tavaly. Dani szerint ez működhet jövőre is. Belekezdtek a WMOC marketing feladataiba, Hamarosan ez 

is teljes erővel be fog indulni. 

3. Őszi Spartacus Kupa értékelése 
Lengyel Ádám: szerencsésen lezajlott a Spari Kupa. Az előzetesen kiküldött elnöki jelentésében minden 

észrevétel részletesen benne van, elsősorban a parkolóval volt probléma. A nehézségek ellenére 

sikeres volt a verseny. A pályák alapvetően tetszettek a versenyzőknek és nem panaszkodtak a 

térképre. A COVID miatt részben lecserélt rendezőgárda tudta állni a sarat. A koronavírus miatt 

távollévők is tudtak jelenlétet nem igénylő előkészületekben segíteni, telefonon mindenki elérhető 

volt. 

4. További versenyrendezéseink 
Bujdosó István: Időjárástól függően a tervek szerint december közepén megtörténik a Vértes 

lézerszkennelése. A jövő évi Spari Kupák potenciális helyszínei kiválasztásra kerültek (Kápolnapuszta - 

Tavaszi, Pap-völgy / Pusztavám - Őszi).  

A Tavaszi Spari Kupára 8 km²- nyi térkép kijavítása szükséges a lézerszkennelt alapról. 4-et vállalt Sőtér 

János, 2-t pedig Bakó Áron. Egyeztetve lett a természetvédőkkel és az erdészekkel a helyszín, úgy tűnik, 

hogy az engedélyekkel nem lesz probléma. A verseny 3 napos lesz, Bujdosó Zoltán, Sárközy Zsófi és 

Suba Peti lesznek a pályakitűzők. Bakó Áronnal konzultálhatnak majd. Előzetes gondolkodáshoz kaptak 

régi térképet. 

Őszi Spari Kupa helyszíne még nem eldöntött. Pusztavám környékén vagy a Gánt fölötti területen 

tervezzük megrendezni a versenyt. Inkább kevésbé régen használt területet fogunk választani, mivel a 

WMOC lefoglalja az erőforrásaink nagy részét. Spari Kupákra Bujdosó István szerint a WMOC 

főszervezőitől valamilyen szinten függetlenített rendezőgárda kellene. 

Krasznai Orsi felveti, hogy a COVID miatt elképzelhető, hogy a Tavaszi Sparit át kell tenni majd az Őszire 

és ezt figyelembevéve készüljünk. Bujdosó István szerint ezzel semmiképp ne számoljunk egyelőre. 

5. WMOC 2021 előkészületeinek állása 
December 17-én megjelenik az 1. bulletin, benne minden nevezéshez szükséges infóval. Ezzel 

párhuzamosan elindul a honlap és a marketing is. Iroda és pályakitűző csapat összeállítása megtörtént. 

Felelősi pozíciókban még lehet módosítás, de a felkért felelősök 95 %-a el is vállalta már a feladatát. A 

Microsoft Teams programot fogjuk kommunikációra használni. Iroda és pályakitűzők mindent Teams-

ben kéne csináljanak, hogy látszódjanak a reakciók, és minden visszakövethető legyen. Mindenki 

keményen dolgozik és haladunk. 

Krasznai Orsi: Tud olyanról, aki szeretne indulni, de szívesen segítene bizonyos feladatokban.  

Lengyel Ádám: Aki indul, annak nem igazán tudunk feladatokat adni. Januárban alakul majd ki, hogy 

milyen segítőkkel dolgoznánk. Jelenleg csak a felelősök névsora van meg, de januárban majd kialakul 

mindenkinek a feladata. 
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6. Tagdíjrendszer véglegesítése és elfogadása 
A tagdíjrendszer 7., véglegesnek szánt, verziója előzetesen ki lett küldve az elnökség tagjainak. Lengyel 

Ádám gyorsan ismertette ismét ennek sarokpontjait. Kérte az elnökséget, hogyha a sokszor tárgyalt 

változathoz még lenne hozzáfűznivalója, azt most tegye meg. Újabb hozzászólás nem érkezett, az 

elnökség megszavazta a tagdíjrendszert jelen formájában. 

2020/19.sz. határozat: Az egyesület elnöksége elfogadta az új tagdíjrendszert, mely 2021. január 1.-

jén lép hatályba (Igen: 12; Nem: 0; Tartózkodott: 0). 

7. Évzáró 
Hentes Ildikó: Lesz-e évzáró? Szigorítások január 11-ig biztosan életben lesznek. Normál körülmények 

között nem fogunk tudni évzárót tartani. Volt egy olyan javaslat, hogy a Tavaszi Spari Kupa szombat 

estéjére tegyük át az ajándékozást. Németh Luca szétszedné az ajándékozást és a Tavaszi Spari Kupát. 

Ugyanakkor nagy eséllyel nem fogunk jó hétvégét találni a sűrű tavaszi versenyszezon miatt. Krasznai 

Orsi szerint jó ötlet, hogy együtt tartsuk a kettőt. 

Morandini Viktor: idén 3 napos lesz a Tavaszi Spari Kupa és rendezői szempontból a második este 

lazább. Szerinte, ha úgy készül a rendezőség, hogy aznap este nem foglalkozik már rendezői dolgokkal, 

akkor megoldható. 

Bujdosó István elvállalta a Tavaszi Spari elnökségét, hogy az Évzáró előkészítésére több ideje legyen a 

többieknek. 

Ajándék javaslat: mindenki névre szóló fejpántot kapna. A többi ajándékra még nincsen ötlet. Mindenki 

olyasmit kapjon az érmesek közül, ami hiányzik neki. 

Lengyel Ádám: nézzük meg, hogy tavalyhoz képest hogyan áll a Spari pénzügyileg. Ez alapján döntsük 

el, hogy mennyit akarunk az ajándékokra szánni. 

Hentes Ildikó szerint jelen pillanatban pénzügyileg jobban állunk, mint a tavalyi év végén. Ugyanakkor 

év végéig ez az állás még változni fog. Ez alapján az ajándékozásra szánt pénz maradhat az eredetileg 

tervezett mértékű. 

2020/20.sz. határozat: Az egyesület elnöksége elfogadta, hogy a 2020-as év évzáróját a Tavaszi 

Spartacus Kupa 2. napjának estéjén, azaz 2021. március 14-én tartsa meg (Igen: 12; Nem: 0; 

Tartózkodott: 0). 

8. Online egyesületi adminisztrációs felület kialakításának állása 
Zai Bálint: A felülettel nem foglalkozott sokat az előző elnökségi ülés óta. Akik használnák, azoknak 

megmutatta, de nem igazán jöttek visszajelzések. WMOC honlapot is ő csinálja, de a kettő együtt 

beleférhet. Alap esetben telefonra lett tervezve a felület, mert versenyen is használnánk.  

Adminisztrációs rész: versenyek létrehozása, versenyekre kérdőívet lehet csinálni. Ki lehet tölteni a 

kérdőíveket és meg lehet jeleníteni az adatokat. Pénzügyi részben lehet új tartozást megadni. Be lehet 

vinni az összeget. Lehet választani egy versenyről mennyivel tartozik egy adott ember. Ki lehet fizetni 

a tartozásokat. 

Morandini Viktor: A tartozásokat lehet e valahonnan importálni? 
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Zai Bálint: Jelenleg nem, de tervbe van véve, hogy lehessen. Jelenleg így több munkát jelent, hogy nincs 

lehetőség importra. Tervbe van véve, hogy majdnem minden adatra legyen egy export-import 

lehetőség.  

Lengyel Ádám: Ha lesz kártyás fizetésünk össze fogjuk tudni kötni vele a rendszert? 

Zai Bálint szerint ez megoldható lenne. 

Morandini Viktor: A kérdőív kitöltés ezen belül lenne? 

Zai Bálint: Meglepően bonyolult egy kérdőívet itt csinálni. Ha működik a Google, akkor lehetne az, hogy 

inkább ott csináljuk a kérdőíveket és ide csak bevisszük onnan az adatokat. 

Tartozások követésére használnánk a felületet. Ez lenne az excel helyett. Annyi előnye van vele 

szemben, hogy többen egyszerre tudnák használni és egyszerűbben kezelhető a helyszínen. 

Lengyel Ádám szerint előnye lenne még, hogy mindenki élőben tudná követni mennyivel tartozik és 

kevesebb lenne a reklamáció. Gyakrabban/könnyebben tudnánk figyelmeztetni mindenkit a 

tartozásukra (tagdíjra is).  

Bujdosó István szerint ennek akkor lenne értelme, ha korlátoznánk azokat, akik nem fizetnek. Pl. egy 

limit felett nem engedünk valakit nevezni, csak akkor, ha befizeti a tartozást. Ennek feltétele az, hogy 

a rendszerben legyen a kérdőív, mivel a Google kérdőívek kitöltése nem limitálható normálisan. 

Morandini Hanga: Lehet-e támogatás szerint csoportokra osztani az embereket? 

Zai Bálint: Ez tervben van, de nem talált még módszert arra, hogy ezt a mostanihoz képest kevesebb 

munkával csináljuk. Nehéz beadni a rendszernek, hogy ki-mikor-hova tartozik. Eddig a nevezések 

összegét entryből tudtuk leszedni, a többi adatot a jelentkeztetőknek kézzel kellett bevinniük. Akkor 

lenne szükség a rendszerre, ha csökkentenénk vele a munkát/ a használt rendszerek számát. 

Zai Bálintnak szüksége lenne visszajelzésekre, hogy mit javítanánk rajta? Mi az, amit nem szeretünk az 

excelben és jobbá lehetne tenni. 

Bujdosó István azt kéri, hogy ne csak online legyen. Legyen excel/pdf formátumba konvertálható, hogy 

a könyvelésbe be tudjuk tenni. 

9. Egyebek 
Lengyel Ádám: Jövő évben 7 elnökségi ülést tervezne, különböző eseményekhez kötve. A javaslatot az 

elnökségi ülések időpontjáról előzetesen kiküldte. Az elnökségi ülések tervezett időpontjai: 

2021.01.21. (csütörtök), 2021.03.04. (csütörtök), 2021.04.15. (csütörtök), 2021.06.10. (csütörtök), 

2021.08.26. (csütörtök), 2021.10.28. (csütörtök) és 2021.12.09. (csütörtök). 

2020/21.sz. határozat: Az egyesület elnöksége elfogadta a 2021-es elnökségi ülések tervezett 

időpontjait (Igen: 12; Nem: 0; Tartózkodott: 0). 

Lengyel Ádám: a közgyűlést április 29-én szeretné megtartani. Remélhetőleg erre akkor már lesz 

lehetőség. 
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2020/22.sz. határozat: Az egyesület elnöksége az egyesület 2021. évi közgyűlésének tervezett 

időpontjaként 2021.04.29.-t jelölte meg (Igen: 12; Nem: 0; Tartózkodott: 0). 

Morandini Viktor: Többeknek megnőtt a munkája a WMOC miatt. Van-e olyan dolog, amit Lengyel 

Ádám le tudna adni, hogy kevesebb legyen a munkája? 

Lengyel Ádám: Januártól TTEV lesz, aminél jó lenne, ha a jelentkeztetők segítenének a kérdőívekben 

meg a szervezésben. Lámpák és SI rendszer nyilvántartását és kezelését szeretné átadni valakinek. 

Eredetileg Divin Péterre gondolt. 

Divin Péter vállalja a feladatot, januárban Lengyel Ádám azt hivatalosan is átadja neki egy hosszabb 

megbeszélés keretében. 

Lengyel Ádám emellett arra kéri a jelenlévőket, hogy ha valakinek túl sok a WMOC-s feladata, az 

nyugodtan szóljon, és megpróbálja átcsoportosítani a feladatokat. Nem szeretné, ha bárki is teljesen 

kiégne a WMOC után. 

Egyéb téma hiányában Morandini Viktor 20.02-kor az ülést berekeszti. 

A következő elnökségi ülésre 2021. január 21-én, csütörtökön, kerül sor. 

 

Budapest, 2020. december 10. 

 

 

 

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

 Lengyel Ádám Rajmon Imola 

 ügyvezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Sárközy Zsófia Zai Bálint 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


