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Jegyzőkönyv 

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

2021. 03. 04.-i elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2021. március 04. (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, Sulyok Ábel 

(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: Németh Luca, Krasznai Orsolya 

Morandini Viktor a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Rajmon Imolát, hitelesítésére Németh 

Lucát és Krasznai Orsolyát. 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. Tavaszi Spartacus Kupa 2021 
Ea.: Bujdosó István 

4. WMOC 2021 előkészületeinek állása 
Ea.: Lengyel Ádám 

5. Évzáró 
Ea.: Hentes Ildikó 

6. Közgyűlés előkészületei, elvégzendő feladatok 
Ea.: Lengyel Ádám 
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7. Online egyesületi adminisztrációs felület kialakításának állása 
Ea.: Zai Bálint 

8. Egyebek 
Ea.: Morandini Viktor 

1. Edzői beszámolók az elmúlt időszakról 
Bakó Áron: A hétköznapi edzések esetén változás történt. A hétfői atlétika edzés és a keddi 

tereprésztáv meg lett cserélve. A hónap első két hétfői edzése a Normafánál lesz, utána hétfőn 

sprintedzések lesznek az öltöző környékén. A többi edzés nagyjából maradt a régi. Farkas Dóra 

(atlétika edző) szeretné, ha lenne egy harmadik edzésünk is a héten. Ezt valószínűleg pénteken 

lehetne megvalósítani. A terepfutás és térképes edzések során sokak sokat fejlődtek. Bakó 

Áron szerint erősítés nélkül is színvonalasan tudnánk teljesíteni, de sokat hozzá tudna tenni a 

fejlődésünkhöz. Szabadtéri erősítésről lenne szó. Bejelentették, hogy elmarad az 

Euromeeting, cserébe mindenki tud a Tavaszi Spartacus kupa rendezésében segíteni. 

Felmerült az esetleges túledzés problémája. Bakó Áron szerint többeken látszik a fáradtság és 

emiatt bizonyos edzéseken egyeseket vissza kell fogni. 

Sárközy Zsófia: Az edzésekben történt változások a közepesekre is vonatkoznak. Főként a 

lányoknál látszik, hogy a terepen futásban sokat fejlődtek. Többeknek lettek covidos 

osztálytársaik és emiatt több napot ki kell majd hagyniuk. A társaság nagy részének hiányzik a 

versenyzés. 

Lengyel Ádám: A Czakó pályán bevezettek egy 30 emberes korlátot, aminek a betartását 

ellenőrzik. Emiatt a nagyok és a közepesek edzésének időpontját szét kellett teljesen szedni, 

de legutóbb csak a közepesek esetén is túlléptük a 30 főt. Még egyeztetés folyik arról hogyan 

szedjük szét ilyen esetekben a közepes csoportot. 

Krasznai Orsolya: A kezdő csoportban nagyon sokan vannak. Nincs létszámkorlát, de a 

kezelhetőséggel gondok vannak. Kéthete már térképes edzések vannak. Eddig Gyalog László 

segített a logisztikában, de a romló járványhelyzet miatt jelen pillanatban nem vállalja a 

feladatot. Krasznai Orsolya, ha szükséges, meg tudja egyedül oldani a dolgot, viszont ez a 

gyerekek szempontjából nem biztos, hogy jó. Nagyon sok új van és sokak járnak 

vasárnaponként kisversenyekre. Felmerült, hogy a haladóbbak gyengébb része csatlakozhatna 

esetleg a kezdőkhöz, ezzel megoldva a Czakó pályás problémát. A versenyengedély miatt, az 

újak amint lehet egyből töltenek ki tagsági lapot és igyekeznek a tagdíjat minél hamarabb 

befizetni. 

Bujdosó István: Felvetette, hogy a nagyobbak csoportjából többen segíthetnének a kezdők 

edzésében, főleg, hogy az atlétika edzések később kezdődnek. 5-ig nem biztos, hogy 

befejeződik a kezdők edzése, de az is hasznos lenne már, ha csak kevesebb ideig segítenének. 



3 
 

Sárközy Zsófia: Az összes nagyobbat és közepest be lehetne páronként osztani és egy-egy 

alkalommal, így mindenki segítene, de egy emberre 1 félévben csak egyszer kerül így sor. 

Sárközy Zsófia vállalja ennek a megszervezését. 

Krasznai Orsolya: Edzéshez kellene a MOM parkról és a TF pálya melletti részről térkép, amiket 

Kisvölcsey Ákostól el kellene kérni. Morandini Viktor elvállalta, hogy beszél Kisvölcsey Ákossal. 

2. Rövid elnöki, ügyvezetői, pénzügyi és marketing beszámoló 
Morandini Viktor: Minden rendben van az egyesület működésével, a WMOC-val továbbra is 

sok feladat van. 

Lengyel Ádám: Beszámolójában leírta az előző elnökségi óta történt dolgokat részletesen. 

Ezekhez plusz kérdés nem érkezett, így továbbadja a szót. 

Hentes Ildikó: Megmutatja és elmondja az egyesület pénzügyi állásával kapcsolatos 

információkat. A 2020 évi pénzügyi beszámolóval még nem készült el a könyvelő, április 

közepére ígérte, hogy elkészíti. 

Peregi Dániel: A marketing munka tulajdonképpen csak a WMOC marketingjéből áll jelenleg. 

Itt vannak nehézségek, de halad azért a dolog. 

3. Tavaszi Spartacus Kupa 2021 
Bujdosó István: A Tavaszi Spari Kupa előkészületei végső stádiumban vannak. Értesítő 

véglegesedett, rendezői stáb összeállt egy csökkentett létszámban. Kb. 30 rendezőnek lenne 

szállása Gánton, többieknek ingázniuk kell. (Utólagos megjegyzés: a verseny elmaradt). 

4. WMOC 2021 előkészületeinek állása 
Lengyel Ádám: Covid update ki lett rakva. Ha április elején rossz lesz a vírushelyzet kitoljuk a 

nevezési határidőt. Engedélyek valószínűleg rendben lesznek. A bemutató futamoknak még 

terepet kell találni. Jól haladunk, reméljük meg tudjuk majd rendezni a versenyt. 3 cikk 

elhelyezhető lesz egy újságban a versenyről. 

5. Évzáró 
A jelen korlátozások mellett csak kültéren lehetne megtartani, de nem feltétlenül lenne 

szerencsés a Tavaszi Spartacus Kupán este 5 és 7 között bármit rendezni.  

Bujdosó István: azt javasolja, hogy a pénzt, amit az évzáróra szántunk költsük inkább a 

gyerekek hiányos felszereléseinek a pótlására.  

Krasznai Orsolya: tartsunk egy online évzárót, amelyben kiemeljük az eredményeket és 

lejátszanánk a filmet, amit Klement Kelén készített.  

Lengyel Ádám: a táblázatok unalmassá tennék az eseményt és nem biztos benne, hogy van 

értelme online kiemelni a gyerekek eredményeit. Egy online Évzáró nem adja vissza az igazi 

hangulatát.  
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Mint online fórum a Microsoft Teams és a Facebook live merült fel. A Teams esetén nem 

tudjuk hány ember jelentkezhet be, a Facebok-kal pedig az a gond, hogy a szeniorok 

többségének nincsen Facebookja.  

Peregi Dániel: fel lehetne venni az eseményt és később kiküldeni a videót, hogy akik valami 

miatt lemaradtak meg tudják utólag nézni. Az esemény körülbelül 1 órán át tartana.  

Krasznai Orsolya: az eredménytáblázatokat el lehetne küldeni e-mailben.  

Morandini Viktor: csináljunk egy posztsorozatot arról kik milyen eredményeket értek el egy 

adott korosztályból.  

Bakó Áron: támogatja ezt az ötletet. Szerinte nem kellene kielemezni ki hány pontot szerzett, 

de ne engedjük el dicséret nélkül a 2020-as évet, ezért javasolja mondjunk szubjektív dolgokat 

a versenyzőkről.  

Lengyel Ádám: személyesen szeretné átadni a Tabáni Spartacusért emlékérmet. 

Hentes Ildikó: a felszerelés hiány problémát megoldhatjuk úgy, hogy a kinőtt ruhákat 

egybegyűjtjük és egy adott időpontban lehet válogatni, egyfajta börze formájában.  

Bujdosó István: azt javasolja idén ne legyenek díjazottak és a pénzösszeget szociális alapon 

osszuk szét.  

Lengyel Ádám: támogatja a börze ötletét és szerinte meg lehetne online hirdetni. Azt javasolja 

legyen egy pályázat arról kinek mire lenne szüksége és az évzáró vacsorára szánt pénzt 

fordítsuk a pályázatra. Fontos lenne meghatározni mi alapján bíráljuk el a pályázatot. 

Morandini Viktor: kidolgozna egy pályázatot, amibe be kellene írni mikre lehet pályázni. Meg 

kellene adni egy keretösszeget ki mire pályázhat.  

Lengyel Ádám: azt javasolja legyen 2 pályázat egy szociális és egy eredményességi.  

Bakó Áron és Németh Luca: a pályázatnak legyen egy olyan feltétele, hogy pontszerzőnek kell 

lenni, de szociális alapon osszuk szét a pénzt és próbáljuk meg kiszűrni ne olyan kapjon komoly 

dolgot, aki hamarosan abbahagyja a tájfutást.  

Lengyel Ádám: a keretösszeg nem fog szociális alapon elmenni és nem tudjuk rendesen 

felmérni ki van rosszabb, ki jobb helyzetben.  

Krasznai Orsolya: adjuk meg szám szerint milyen dologra hány ember pályázhat.  

Morandini Viktor: azt javasolta a pályázatnak legyen egy olyan eleme, amiben felmérjük kinek 

mik a tervei és ez alapján fel tudnánk mérni mikor fogja várhatóan abbahagyni a tájfutást. 

Ugyanakkor a tavalyi eredmények alapján mindenki kapjon egy kis jelképes ajándékot.  



5 
 

Hentes Ildikó: felveti a kérdést, hogy tudunk-e egyáltalán elegendő támogatásra szoruló 

eredményes családot mondani és van-e értelme a szociális támogatásnak? Ne kössük-e inkább 

a kerethez ki mit kaphasson? Például egy A+ keretes minden évben kapna egy cipőt.  

Tálas József: mindenki mielőtt ajándékot kapna nyilatkozzon arról, hogy akar-e az adott évben 

versenyezni.  

Morandini Viktor: összerak egy javaslatot az ajándékozásra. Mindenki kapna egy fejpántot és 

az adott személy maga választaná ki mire van szüksége. A kiírásban ötleteket adnánk arra mire 

lehet pályázni. Előfordulhat, hogy valakinek meg kell mondani pályázzon valamire, mert 

magától nem tenné.  

Tálas József: lehet, hogy jobb lenne, ha meg lenne adva ki-mire pályázhat.  

Lengyel Ádám: legyenek meghívásos körök és az alapján legyen egy újabb kör az előzőben 

mennyi pénz ment el. 

Végül abban állapodtunk meg az ajándékozást illetően, hogy Morandini Viktor összeállít egy 

kérdőívet, amiben megkérdezzük ki-mit szeretne és lesz benne egy burkolt szociális kérdést. 

Első körben az eredményes embereknek küldenénk ki majd néhány feltörekvő embert is 

meghívnánk. A kérdőív tervet igyekszik a Tavaszi Spartacus Kupáig megcsinálni. 

2021/2.sz. határozat: Az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy nem tart személyes 

részvételű évzáró, hanem online tart egy rövidebb eseményt. (Igen: 13; Nem: 0; 

Tartózkodott: 0) 

Ki kellene küldeni az évzáróról egy e-mailt. A Tavaszi Spartacus Kupa megtartásáról majd 

később tájékoztassuk az embereket. 

Ha nem lesz kifejezetten tiltás megtartjuk a versenyt. Kelemen János álhíreket terjeszt a 

versenyről és belekötött abba, hogy van egy olyan rendelet, ami tiltja, március 15-én a 

versenyrendezést. Máthé István reagált a levelére és abban maradtunk elég lesz ennyi 

intézkedés ezzel kapcsolatban. 

7. Közgyűlés előkészületei, elvégzendő feladatok 
A közgyűlés előtt lesz még egy elnökségi. A munka nagyrészét a könyvelő elvégzi. Nekünk 

beszámolókat és költségvetést kell majd készíteni. Az egyesület minden tagját meg kell hívni 

a Közgyűlésre.  

Tálas József: nem biztos, hogy lehet most közgyűlést tartani.  

Április 29. lenne a Közgyűlés időpontja. Jelenleg nem tudjuk hol fogjuk tudni ezt megtartani. 

Ha sok a jelentkező akkor kültéren kell majd. 
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8. Egyebek 
Az egyebek témáját a börze megvalósításának részleteivel kezdtük.  Kellene egy kérdőívet 

csinálni, amiben jelentkezni lehet a holmikra. Így nyomon lehetne követni ki-mire jelentkezik 

a leghamarabb.  

Peregi Dániel: azt javasolja legyen egy drive, ahol követni lehet, hogy az egyes felszerelésekre 

jelentkezett-e már valaki.  

Ezzel az a baj, hogy lehet át tudják írni az emberek a másikét. Továbbá a kérdőív esetén lehetne 

várólistát csinálni. Marad a kérdőíves forma. 

Lengyel Ádám: az MTFSZ elnökségi jelöltekkel kapcsolatban kér szót. Mivel vannak olyan 

jelöltek, akikkel tudunk kommunikálni és jó a kapcsolat, ezért nem létszükséges nekünk 

jelöltet állítani.  

Abban egyeztünk meg, hogy a Tavaszi Spartacus Kupán térjünk majd visszatérünk arra, hogy 

kit lehetne esetleg az MTFSZ elnökségébe küldeni. 

 

 

Egyéb téma hiányában Morandini Viktor 20.42-kor az ülést berekeszti. 

A következő elnökségi ülésre 2021. április 15-én, csütörtökön, kerül sor. 

 

Budapest, 2021. március 04. 

 

 

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

 Lengyel Ádám Rajmon Imola 

 ügyvezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Németh Luca Krasznai Orsolya 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


