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Jegyzőkönyv 

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

2021. 04. 15.-i elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2021. április 15. (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, Kedl Ildikó, Jenei Margit, Krasznai 

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

(felügyelőbizottság), Bugár József, Rajmon Imola, Sárközy Zsófia, 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. WMOC 2021 előkészületeinek állása 
Ea.: Lengyel Ádám 

4. Évzáró tanulságok és ajándékozási pályázat 
Ea.: Hentes Ildikó, Morandini Viktor 

5. Közgyűlés halasztása, előkészületei 
Ea.: Lengyel Ádám 

6. Pályázatok 
Ea.: Lengyel Ádám 

7. Egyebek 
Ea.: Morandini Viktor 
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1. Edzői beszámolók az elmúlt időszakról 
Krasznai Orsolya: Jól működik a Sárközy Zsófia által bevezetett új segítői rendszer. Érkezett egy kérelem 

egy kezdő esetén tagdíjkedvezményre. Úgy döntöttünk ilyen esetekben nem adunk kedvezményt mert 

nehéz lenne megmondani ki kaphat és ki nem kedvezményt. Az egyesület főként versenyszerű 

sportolókat és nem hobbisportolókat szeretne támogatni. Felmerült az esetleges edzésenkénti fizetés, 

de az adminisztratív szempontokból nehézkes. Egyhangúan támogatta az elnökség, hogy az új gyerekek 

két hétig ingyenesen járhatnak és csak utána kell tagdíjat fizetniük. A járvány miatt mindenkinek, aki 

edzésre jár kell versenyengedély, így most összesen 1 edzésnyi türelmi időt tudunk csak biztosítani.  

Sárközy Zsófia: Versenyek érdemben továbbra sincsenek. A Budapesti Diákolimpia volt az első 

tétverseny. Kezdőbbek között vannak, akik kiestek, de a gyakorlottabbak mind döntőbe jutottak. A 

Bajnokok Ligája motiválja kicsit a társaságot. Az edzőtábor jól sikerült és egészen sokan jelen voltak a 

közepes csoportból. 

Bakó Áron: A nagyoknál ugyanezek a történések volt. Ahol esélyesek a sparisok, ott jól szerepelnek. A 

felnőtt válogatott volt Csehországban edzőtáborban. Spariból öten voltak: Sárközy Zsófia, Weiler Virág, 

Ormay Mihály és Bakó Áron. A felnőtteknek a jövőhéten már lesz válogató versenyük. A válogatók 

elindulásával már van komoly motivációjuk a felnőtteknek. Az atlétika edzések folytatódnak. 

Csütörtökön már nem tudunk a Czakó-pályára menni. Terepedzéseket átcseréltük sparihoz közeli 

sprintedzésekre. 

Morandini Viktor: Megkérdezte Bakó Áront, hogy lát-e a hegyi futóversenyeken elindulásban 

fantáziát? 

Bakó Áron: Inkább a mezei ligában való indulásnak lenne értelme akkor, amikor nincsenek versenyeink. 

Ezek a versenyek nem igazán ütköznek a tájfutó szezonnal és nem teszik annyira tönkre az embert. 

2. Rövid elnöki, ügyvezetői, pénzügyi és marketing beszámoló 
Morandini Viktor: Az MTFSZ tisztújító Közgyűlését eltolták június 6-ra. Továbbra sincs sparis jelölt az 

MTFSZ elnökségbe és valószínűleg már nem is lesz.  

Krasznai Orsolya: Nagyon fontos lenne, hogy jelen legyünk és nem jár olyan sok munkával.  

Hentes Ildikó: Tavaly pénzügyileg pozitív évet zártunk, az egyesület tartaléka nőtt. A támogatások nagy 

része pályázatból származott. Nagyon kevés az 1%-ból befolyó támogatás, ezért lehet érdemes lenne 

ezzel kapcsolatban e-mailt írni a levelezőlistára. A költségek nagy része szolgáltatás, amik 

támogatásokat meg minden egyebet tartalmaznak. A közgyűlésre lesznek már részletesebb adatok. 

Ahhoz képest sokkal jobb az állás, mint amire a COVID miatt számítottunk. Másik könyvelőcégnél 

leszünk a jövőben, mivel a cég neve megváltozik, de ugyanaz fog ezek után is könyvelni nekünk. 

3. WMOC 2021 előkészületeinek állása 
Peregi Dániel: Hangsúlyos a marketing, aminek jelen pillanatban Lengyel Ádám a vezetője. A honlapon 

és a facebookon 1-2 naponta lesznek bejegyzések. Instagramot indítása is szóba került. Szóba kerültek 

a Google és Facebook hirdetések is, ezügyben egyeztet egy specialistával. Lehet, hogy kicsit várnánk 

még a külföldi tájfutó újságokban való hirdetéssel. Svájcban és Svédországban nagyon drága az 

újságban hirdetés.  
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Krasznai Orsolya: Sok idős ember Facebook helyett inkább újságot olvas és a finnek nagyon sokan 

szoktak lenni a WMOC-n.  

Peregi Dániel: A finn magazinban való megjelenés akár még meg is érheti. Less Árontól el lett kérve a 

top 10 ország, ahonnan a legtöbben szoktak jönni. Érdemes lehet a pontos résztvevő számot is nézni a 

top országok esetén és az alapján dönteni a hirdetésről. Peregi Dániel megvizsgálja majd a 

korosztályeloszlást is.  

Lengyel Ádám: Egy előzetes felmérés alapján úgy döntöttünk, hogy mindenképp megrendezzük a 

versenyt. Azzal, hogy csökkentjük a bizonytalanságot könnyebb a magyarokat is és mindenki mást is 

nevezésre bírni. Ki lett bővítve a marketingcsoport. Először az a cél, hogy folyamatosan jól működjön 

a Facebook és a honlap. Úgy készülünk, hogy a vírushelyzet miatt az átlagosnál kisebb WMOC lesz. 

Pályák és infrastruktúra is erre lesz tervezve. Az IOF-fel és nemzetközi ellenőrzőbíróval folyamatosan 

konzultálunk. Jelenleg elégedettek a munkánkkal. Az Eventor sok nehézséget okoz. Reméljük a jövőben 

többet fognak majd segíteni a használatában. 

4. Évzáró tanulságai és ajándékozási pályázat 
Lengyel Ádám: Technikailag nem volt egyszerű az online évzáró. Azt tapasztaltuk nincs meg a hangulat 

és a videó nem tudja annyira lekötni az embereket. Jövőre, ha járvány lesz továbbra is, akkor lehet, 

hogy nem érdemes ilyen formában megrendezni. A hang nem ment át rendesen. Külsős szemlélőként 

Morandini Viktor és Krasznai Orsolya szerint élvezhető volt. Jövőre, vagy ha máskor ilyet kell 

rendeznünk lehet tömörebben jobb lenne.  

Bakó Áron: Egy esetleges következő online évzáró esetén lehet, hogy jobb lenne ha nem vennénk fel 

előre a beszámolókat, mert ez így kevésbé volt személyes. 

Morandini Viktor: Kidolgozta az évzáró pályázatot. Felmérjük azokat a támogatás igényeket, amikről 

vagy tudunk és nem mer magától kérni az illető vagy nem tudunk róla. Április 23-án kimegy majd a 

pályázati felhívás.  1 hétig az edzők emlékeztethetik a tanítványaikat. Május 9 lenne a leadási határidő 

és utána hirdetnénk eredményt. Az lenne a jó, ha miden pályázónak magánban írnánk meg az 

eredményt. A bírálók elsősorban az edzők és a szűkebb elnökség lennének. A gyerekek leírnák a 

terveiket a 2021-2022-es évre. A szorgalmat az edzők mérnék fel. A pályázók köre minden utánpótlás 

és felnőtt korú versenyző. Morandini Viktor lenne a koordinátor. Kérdésekkel őt és az edzőket lehetne 

zaklatni. 

Hentes Ildikó: A pályázók kérvényeinek megvizsgálása után döntsük el, hogy mennyi legyen a keret. 

Morandini Viktor: Legyen egy olyan limit, hogy egy szöges cipő árának az értékét adjuk egy főnek 

maximum. 

5. Közgyűlés halasztása, előkészületei 
Alapvetően 2 hét múlva lenne a közgyűlés, de nem merjük megtartani, mert mindenképp jelenlétiben 

kellene. Május 27 csütörtököt írnánk ki új időpontra.  

2021/3.sz. határozat: Az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy a 2021. évi Közgyűlést 2021. 

május 27-re halasztja. (Igen: 12; Nem: 0; Tartózkodott: 0) 
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6. Pályázatok 
Beadtuk a budavári pályázatot. Megkértük őket, ha valami hiány lenne, akkor szóljanak. Most volt a 

tavalyinak az elszámolási ideje. 2 MTFSZ pályázatot kell beadnunk. Az egyik edzői pályázat. Az edzők 

között Lengyel Ádám szétosztaná a tanítványokat. Jenei Margit kigyűjtené a gyerekek mellé az 

eredményeiket. A másik pályázat a nyári edzőtáborral kapcsolatban lenne és május 15. a határideje. El 

kellene döntenünk mikor és hol legyen az edzőtábor.  

Bujdosó István: Több klubbal együtt szervezzünk egy nagyobb edzőtábort. A helyszín lehetne az Őrség 

és körülbelül 150-200 fős edzőtáborról lenne szó. 

Sárközy Zsófia: Felvezetés szempontjából ez a konstrukció egyszerűbb lenne, de szállás és 

infrastruktúra szempontjából már lehet nehézkesebb a megoldás.  

Az ecsegi edzőtábor lehetősége továbbra is ott lenne, ha nem akarunk közös edzőtábort. Ecseg 

környékén a térkép fejlesztése folyamatban van. Át kellene gondolni mennyire engedünk kezdőket az 

edzőtáborba. Más klubokkal közös edzésnél probléma szokott lenni, hogy a gyerekeket hosszabb 

pályára nevezik, mint kéne. Időpontra a junior meg felnőtt VB után vagy augusztus 20. után lenne jó. 

Több klub összefogásával kevesebb munka maradna a Sparira. SZVSE valószínűleg benne lenne egy 

ilyen edzőtáborban. Most hétvégén lennének megbeszélések az edzőtáborral kapcsolatban. 

Lengyel Ádám: Ki lett írva egy új pályázat. A Sparinak a legkedvezőbb az lenne, ha gépjárműre adnánk 

be a pályázatot. A Budavár még nem adott ki nyári edzőtáborszervezésre pályázatot. 

7. Egyebek 
Lengyel Ádám: Mi legyen a sparisok nevezésével a WMOC-n? Kinek és milyen feltétellel adjunk 

kedvezményt?  

Az elnökség arra jutott, hogy mindenki a magyar nevezési díjat fizeti és aki segít, annak utólag 

költségtérítés gyanánt visszaadnánk valamennyit. Csak sparis lesz olyan, aki indul és segít is a 

versenyen. 

Krasznai Orsolya: Megkérdezte, hogy mennek-e a nagyobbak és a közepesek a pénteki éjszakai 

edzésekre.  

Bakó Áron: Amennyiben jó lesz a terep, akkor elmegyünk az adott alkalomra. Szerinte nincs értelme 

rossz térképpel rossz tapasztalatokat gyűjteni, mert később komolyabb versenyeken 

megkérdőjelezhetik a gyerekek a térkép jóságát, ami hibákhoz vezethet. 

Morandini Viktor: a spahivatalos e-mail címen többen elolvasnak olyan e-mailt, ami másnak szól és ez 

nehézségeket okozhat, ezért hagyjuk meg olvasatlannak az üzeneteket.  

Morandini Hanga: Legyen még egy utolsó forduló a COVID Cup sorozatban és utána legyen 

eredményhirdetés. Az elnökség köszöni a munkát, amit Hanga ebbe a sorozatba fektetett. 
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Egyéb téma hiányában Morandini Viktor 20.11-kor az ülést berekeszti. 

A következő elnökségi ülésre 2021. június 10-én, csütörtökön, kerül sor. 

 

Budapest, 2021. április 15. 

 

 

 

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

 Lengyel Ádám Rajmon Imola 

 ügyvezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Sárközy Zsófia Zai Bálint 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


