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Jegyzőkönyv 

amely a 

Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület  

(székhelye: 1013 Budapest, Attila út 2.) 

közgyűlésén készült, 

Az Egyesület székhelyén, 2021. május 27. napján 

 

Morandini Viktor elnök bejelenti 18.00 órakor, hogy az egyesület 243 tagjából 5 van jelen, a Közgyűlés 

nem határozatképes. Így a meghívó és a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

Alapszabálya szerint 18.15 órakor kezdődik a megismételt, hivatalos Közgyűlés, mely a jelenlévők 

létszámától függetlenül határozatképes lesz.  

Morandini Viktor az Egyesület megismételt közgyűlését 18.15 órakor megnyitja, üdvözli a jelenlévőket 

és kéri, hogy a Közgyűlést elején egy perc néma csenddel emlékezzünk Monspart Saroltára. 

Morandini Viktor kéri a megjelenteket, hogy a Közgyűlés Levezető Elnökének válasszák meg Lengyel 

Ádám ügyvezető elnököt. 

Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására az elnökség kezdeményezésére került sor. 

A Levezető Elnök megállapítja, hogy rajta kívül jelen van 8 elnökségi tag, 2 felügyelőbizottsági tag és 

az egyesület további 18 tagja (a hivatalos jelenléti ív szerint). 

A Levezető Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. 

A Levezető Elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, akik Bakó Áron és Sárközy 

Zsófia, a jegyzőkönyv vezető személyére, aki Zacher Noémi. A jelenlévők a fenti javaslatokat 

egyhangúlag elfogadják. 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

Az Egyesület közgyűlése egyhangúlag Lengyel Ádámot levezető elnöknek, Bakó Áront és Sárközy 

Zsófiát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Zacher Noémit jegyzőkönyvvezetőnek választja, és a napirendi 

pontokat elfogadja (1/2021. sz. határozat). 

A Levezető Elnök ismerteti az ülés napirendjét: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az Egyesület 2020. évi munkájáról Ea: Morandini Viktor 

2. Az Egyesület 2020. évi egyszerűsített 

beszámolója és közhasznúsági melléklete Ea: Hentes Ildikó 

3. A Felügyelő-bizottság jelentése a 2020-as évről Ea: Vass László 

4. A Tabáni Spartacusért emlékérem átadása Ea.: Morandini Viktor 

5. Beszámoló az Egyesület 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2021. évi 

költségvetésre Ea: Hentes Ildikó 

        Lengyel Ádám 

6. Egyebek 
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1. napirendi pont 

Morandini Viktor: Beszámolója megtalálható a kiküldött anyagok között, azt csak néhány gondolattal 

egészítené ki. A szakmai munka tovább fejlődött. Ennek, és az eddigi munkának is nagyban 

köszönhetően sikerült idén is megnyernünk a bajnoki pontversenyt. Amennyiben ez jövőre is sikerül, 

úgy a sportág történetében egyesületünk fogja ezt a címet leghosszabb ideig birtokolni zsinórban. Az 

évet a koronavírus határozta meg, amit szerencsére sikerült viszonyleg jól kezelnünk. Az év során több 

járványügyi intézkedést kellett hoznunk, létrehoztunk COVID protokollt is. Önkormányzati 

kapcsolataink kis mértékben fejlődtek, az önkormányzat által nyújtott támogatásunk 2,5x annyi, mint az 

előző években. Monspart Sarolta elvesztése szomorúan érintette az egyesületet, mindenképp szeretnénk 

emléket állítani neki valamelyik versenyünk keretében. Ennek pontos mivoltáról az elnökség dönt majd 

következő ülésén. 

Vass László: Pár szóban kéri, hogy az elmaradt/átrakott versenyekről is essen szó. 

Morandini Viktor: A Tavaszi Spartacus Kupa el lett halasztva, azt nyáron sikerült pótolnunk egy Nyári 

Spartacus Kupa keretében. Az újrarendezés és a COVID helyzet miatt a versenyeinken elért nyereség, 

amit az egyesület működésére tudunk fordítani, kis mértékben csökkent. Az Őszi Spartacus Kupát az 

újabb szigorítások bevezetése előtt még pont sikerült megrendezni szerencsére. 2021-es Tavaszi 

Spartacus Kupa is elmaradt, de ez már az idei év krónikájához tartozik. 

Gyalog Zoltán: Önkormányzati támogatás emelkedése tartós lesz, vagy csak az idén alakult így? 

Lengyel Ádám: Reményei szerint tartós lesz. Attól függ, hogy milyen pályázatokat ír ki az 

önkormányzat, mivel idén például nagyban növelte a támogatásunkat egy nyári táborok szervezésére 

meghirdetett pályázat. 

Az Egyesület közgyűlése az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja (2/2021. sz. határozat). 

2. napirendi pont 

Hentes Ildikó: Az Egyesület 2020. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 

korábban kiküldte a Közgyűlés résztvevőinek, azokból csak néhány tényszámot emelne ki. Az Egyesület 

összbevétele csökkent, a vírus miatt a tagdíjbevétel csökkent (két hónapot elengedtünk). Kiadás oldalról 

az halasztott Tavasz Spartacus Kupa miatt többet költöttünk. Országos Bajnokságokon kollégiumi 

szállás, nem tornaterem, lett fizetve, ami szintén növelte a kiadásokat. 

Az Egyesület a közhasznúságát megtartotta. 

Pályázatokból az alábbiakon sikerült nyernünk bizonyos összeget különböző célokra:  

- MTFSZ nyári edzőtábor támogatás 183.000 Ft 

- Budavár nyári edzőtábor támogatás 400.000 Ft 

- Budavár civil pályázat 800.000 Ft 

- utánpótlás edzők támogatása, melyet az edzőknek eljuttattunk 

1%-os felajánlásokból sajnos nem volt túl nagy bevételünk, erre nagyobb figyelmet fordítani a jövőben.  

Vass László: Béreknél, személyi juttatásoknál mi a helyzet? 

Hentes Ildi: November óta foglalkoztatunk két edzőt hivatalosan, ők már nem társadalmi munkában 

dolgoznak. Ez is növelte a kiadásokat. 

Lengyel Ádám: Bakó Áron a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség kiemelt edzője lett, ezt a juttatást 

az egyesületen keresztül kapja bér formájában, de ez nem növelte kiadásainkat. 
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Csipi Erzsébet: Gratulál az új elnökség munkájához, örül, hogy sikerült fenntartani az Egyesület 

magasszintű működését. Kérdezi, hogy a Kötelezettségek sorban miért jelent meg az előző évekhez 

képest meglepően nagy összeg?  

Hentes Ildikó: Előző évről maradt egy nagy összegű felújítási számlánk, melyet nem egyenlítettünk ki 

év végéig, emiatt van ott a nagy összeg. 

Az Egyesület közgyűlése az Egyesület 2020 évre vonatkozó éves beszámolóját és közhasznúságú 

mellékletét egyhangúlag elfogadja (3/2021. sz. határozat). 

3. napirendi pont 

Vass László: A Felügyelőbizottság jelentése előzetesen közzé lett téve a Közgyűlés anyagai között. 

Néhány dolgot emel csak ki. A Felügyelőbizottság ellenőrizte a pénzügyi beszámolókat, figyelemmel 

kísérte a jogszabályok és az Alapszabály betartását, valamint ellenőrizte a jegyzőkönyveket. Az 

Egyesület működésében hibát nem találtak, gratulál az új elnökség munkájához. Külön örül, hogy a 

vírushelyzettel kapcsolatos új szigorításokat, szabályokat az egyesület vezetése naprakészen lekövette. 

Koronavírus csak az őszi edzőtáborban okozott megbetegedéseket az egyesület tagjai között, de ennek 

nem lett jogi következménye, egyesületen belül sikerült kezelni. További eredményes munkát kíván az 

elnökségnek. 

Az Egyesület közgyűlése az Felügyelőbizottság jelentését a 2020-es évről egyhangúlag elfogadja 

(4/2021. sz. határozat). 

4. napirendi pont 

Morandini Viktor veszi át a szót. A Tabáni Spartacusért emlékérmet az Elnökség 2021 évben Krasznai 

Orsolyának adományozza. 

Egyesületünkben egyre nő az utánpótláskorú gyerekek létszáma, ami nagyrészt Orsi munkájának 

köszönhető. Hálás lehet az egész egyesület, hogy habár Orsi gyermekei már felnőttek és nincsenek az 

Egyesület aktív tagjai között, ő mégis időt és energiát nem kímélve segíti az egyesület munkáját. Külön 

köszöni, hogy Orsi kapcsolatrendszerét is kihasználva igyekszik támogatókat szerezni az egyesületnek 

céljai eléréséhez. Megköszöni Krasznai Orsolya sok éves munkáját és átnyújtja a nagyon megérdemelt 

díjat. 

5. napirendi pont 

Lengyel Ádám: A 2020-as költségvetés végrehajtása és a 2021-es tervszámok közzé lettek téve a 

közgyűlés anyagai között. Idei évre a WMOC szervezés miatt a versenyrendezésből bejövő bevételek 

összege megnőtt 85 millió forintra. Vírushelyzet még mindig tart, ami jelentősen befolyásolta az év 

elejét, különösen a Tavaszi Spartacus Kupa elmaradása miatt. Költségvetés a WMOC végleges nevezői 

létszáma és az esetleges vírus miatti következmények miatt még bizonytalan. A költségvetés inkább 

pesszimista, amennyiben a WMOC nevezői létszám tovább emelkedik, az jelentősen növelheti a 

bevételeket, jelentős tartalékokat képezve az Egyesületnek. 

Vass László: Miért az egyesület rendezi ezt a világversenyt? 

Morandini Viktor: Azért rendezzük mi, mert Japánban elhalasztották a világjátékokat az olimpia 

csúszása miatt. Ennek keretében került volna megrendezésre a WMOC. A 2020-as kassai WMOC 

teljesen elmaradt, viszont ők nem vállalták, csak a 2022-es rendezést. 2020 decemberében ugrottunk be 

mi, mint új rendezők. 

Csipi Erzsébet: A tagdíj emelkedett, így logikusan az ebből befolyó összegnek is emelkednie kéne. 

Miért nem nőttek mégsem a bevételek a költségvetés ezen sorában? 

Lengyel Ádám: Ez könyveléstechnikai kérdés csupán. Egy könyvelő tanácsára sportszolgálattásra 

rakjuk át a tagdíjakat, így számlázzuk a továbbiakban, emiatt a csökkenés (a különbözet a 

sportszolgáltatásoknál jelenik meg). Több probléma volt idén a könyvelővel, több tétel nem lett 
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megfelelően szétszedve és lekönyvelve, így a 2020-as költségvetés végrehajtásánál vannak néhol a 

2019-estől teljesen eltérő számok. 2021-ben még marad a könyvelő, így ebben a felosztásban terveztük 

az idei évet is. 2022-től valószínűleg könyvelőt váltunk, aki a civil szervezetekhez jobban ért. Akkor 

ezek a problémák is helyreállnak majd. 

Csipi Erzsébet: Szívesen segítene Hentes Ildikónak év végén átnézni a könyvelést.  

Hentes Ildikó: A segítséget köszönettel veszi. Jó, ha olyan is átnézi a könyvelést, aki könyvelőként 

sokat dolgozott, emiatt pedig jobban belelát a dologba. 

Csipi Erzsébet: Edzői megbízási díjról kérdezne még. Két edző járulékokkal 1.300.000 Ft költséggel 

jár az Egyesületnek egy évre a költségvetés szerint. Két embernek egy évre ez nagyon kevésnek tűnik.  

Lengyel Ádám: A megállapítás valóban jogos lehet, megvizsgálják Hentes Ildikóval ezt a tételt. 

(Utólagos frissítés: a helyes összeg 3.100.000 Ft). Megköszöni Csipi Erzsébet észrevételeit. 

Az Egyesület közgyűlése a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2021. évi 

költségvetést egyhangúlag elfogadja. Emellett megbízza az elnökséget, hogy a 2021-es költségvetés 

„Edző megbízási díj, járulék, szja” című sorát vizsgálja felül, és szükség esetén módosítsa.  

(5/2021. sz. határozat). 

6. napirendi pont 

Bozán György: Rendhagyó eredmény született 2020-ban, Bujdosó Zoltán abszolút bajnok lett. Nem 

csak az összes egyéni bajnokságot nyerte meg, hanem a csapatbajnokságok mindegyikén is 

diadalmaskodott klubtársaival. A kiváló teljesítmény díjazásaként egy emlékérmet ad át Bujdosó 

Zoltánnak, mely egy vértesi tájfutó térkép szintvonalait mutatja 1:25.000-es méretarányban.  

2020-ban ismét megjelent a Szélrózsa évkönyv a BTFSz támogatásával, benne sok érdekes tartalommal. 

Benne olvasható egy beszélgetés Bujdosó Zoltánnal és Bakó Áronnal. Bozán György egy-egy példányt 

ad át nekik. 

 

 

A Levezető Elnök kijelenti, hogy gondoskodik a jelen Jegyzőkönyvben foglalt határozatoknak az 

érintettekkel való közléséről.  

További napirendi pont, indítványok, és felszólalások hiányában a Levezető Elnök a Közgyűlést 19.03-

kor berekeszti. 

 

Budapest, 2021. május 27. 

 

Lengyel Ádám, Levezető Elnök:  

Zacher Noémi, Jegyzőkönyv-vezető:  

Bakó Áron, Jegyzőkönyv-hitelesítő:  

Sárközy Zsófia, Jegyzőkönyv-hitelesítő:  

 


