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Jegyzőkönyv
a Magyar Ultiszövetség elnökségének üléséről
A Magyar Ultiszövetség elnöksége 2014. január 18-án, 10 órai kezdéssel, Budapest,
Kazinczy u. 55 szám alatti épületben elnökségi ülést tartott.
Jelen vannak:
Rehó Lajos elnök, Nyíregyházi Nyíri Fészek Ulti Egyesület
Gyöngyössi Géza alelnök, Sárospataki Ulti egyesület
Muzslai Róbert alelnök, Magyar Ultisok Országos Egyesülete
Pavelka János alelnök, Szegedi Szabadidős Ulti Egyesület
Szeregnyi László alelnök, Kisvárdai Szabadidő Egyesület
Vizi Béla főtitkár, Gyömrői Ulti Klub
A Tagszervezetektől és más ügyben tanácskozási joggal meghívottak:
B Kiss István, Kecskeméti Ulti Klub
Száraz László, Tiszaberceli Szabadidős Egyesület
Tóth Bálint a Magyar Ultiszövetség gazdasági ügyintéző

Az ülést Rehó Lajos elnök nyitotta meg. Megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Rögzítette, hogy a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnöke nem
tudnak az elnökségi értekezleten részt venni. Az elnökségi létszám kapcsán megemlékezett Stekli Gyula alelnök 2013. évi haláláról.
Az elnök által előterjesztett – az alábbi – napirendet, az elnökség tagjai egyhangú szavazással elfogadták.

Napirendi pontok:
1. A Magyar Ultiszövetség 2013. évi verseny rendszerének működése, a versenyszervezések tapasztalatai: Előadó: Rehó Lajos elnök.
2. A Magyar Ultiszövetség 2013. évi kapcsolata rendszerének működése, a tagtoborzás
helyzetéről szóló beszámoló. Előadó: Vizi Béla főtitkár

3. A Magyar Ultiszövetség 2013. évi költségvetésének teljesítéséről, a gazdálkodásról
szóló beszámoló megtárgyalása. Előadó: Tóth Bálint gazdasági ügyeket intéző.
A napirendek tárgyalását megelőzően az elnökség tagjai megemlékezetek a Szövetség
2014. évben elhunyt tagjairól Stekli Gyula alelnökről a Tiszaberceli Szabadidős Egyesület, Kovács Sándor a DH Sport Egyesület tagjáról.
Az első napirend kapcsán az Elnök elmondta, hogy az írásosos beszámolót az elnökség tagjai részére megküldte, ismertette a versenyrendszer szervezésével, működtetésével kapcsolatos előrelépések, a további feladatokat.
A beszámoló kiemelte, hogy a Közgyűlés által elfogadott verseny rendszernek megfelelően szervezte meg az Elnökség a társasági ulti bajnokság, a sport-ulti és a csapatversenyeket. A versenyek szervezésével kapcsolatban a tagszervezetektől a versenyen
résztvevőktől pozitív visszajelzések érkeztek. Külön kiemelendő a sport-ulti döntő
szervezés és helyszínének megválasztása.
Továbbra is jelentős feladat versenyrendszeren résztvevő létszám és lehetőleg a tagszervezetek bővítése, elsősorban az ország nyugati felében.
Az elnök kiemelte az lépéseket, eseményeket, amelyek a Szövetség tevékenységének
megismertetésére vonatkozta. Megemlítette, a Szövetség megjelenését a facebookon, a
Honvédelmi Minisztérium felkérésre a szervezett verseny lebonyolításában való részvételt, továbbá a nyári Szigetfesztiválon való részvételt, ahol a hazai és a nemzetközi
ifjúság számára tette lehetővé a szövetség az ulti kártyajáték megismerését.
A Szövetség elnöke bejelentette, hogy 2014. február 1-től lemond megbízatásáról.
A második napirend kapcsán Vizi Béla főtitkár beszámolt a 2013. évi toborzó tevékenységben lévő előrelépésekről, a tagszervezetek számának esetleges bővítési lehetőséiről összefüggésben a verseny rendszer részleges átformálásának szükségességéről.
Beszámolójában kiemelte, hogy a Nyugat-Magyarországon működő klubokkal, szerveződésekkel történt egyeztetéseken a versenyrendszerhez történő csatlakozás legnagyobb gátjának a távolságot a magas költségeket tartották a felkeresettek.
A beszámoló kitért arra, hogy a felkeresettek abban kértek segítséget a Szövetségtől,
hogy a helyileg szervezett versenyeket követően kapcsolódhassanak be a Szövetség
versenyrendszerébe a középdöntőkön, illetve döntő való részvétellel.
A harmadik napirend keretében Tóth Bálint a gazdasági ügyek intézője beszámolt a
Közgyűlés által elfogadott költségvetés végrehajtásáról a gazdálkodásról. Beszámolójában az előadó kiemelte, hogy a Közgyűlés által meghatározottaknak megfelelően a
tartalék forrás 2013. év végére növekedett. Az állami támogatás keretében kapott forrást 1740 Ft kivételével a tervezettek szerint használta fel a Szövetség, amely keretében 130 ezer Ft értékben a Felső Tiszai Régió részére biztosított a Szövetség projektort,
amely segíti a szövetségi és a helyi (emlék) versenyek lebonyolítását.
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A napirendek tárgyalásához kapcsolódóan az Elnökség egyhangú határozatokat hozott,
javasolja a Közgyűlésnek a következők szerint elfogadását, szabályzatokba való beépítését.
1. „a Szövetség versenyrendszer keretében rendezett versenye való részvétel feltétel,
hogy a részvevő az első versenye végén rendelkezzen érvényes versenyengedéllyel. Érvényes versenyengedélynek kell tekinteni a korábban megszerzett versenyengedély
meghosszabbítási díjának megfizetését, valamint az új belépő versenyengedély díjának
befizetését a Szövetség vagy a versen rendező tagszervezet megbízottja részére.”
2. Az elnökség javasolja, hogy az eddigiektől eltérően ne 3, hanem 4 selejtezőn elért
legjobb eredmény alapján lehessen az elődöntőbe jutni. Akinek nincs 4 selejtezőbeli
eredménye az nem juthat az elődöntőbe.
3. „2014-ben a selejtezőket követően régióként egynapos elődöntőt kell rendezni, öszszesen 60 fő részvételével. Régionként 30-30 fő vehet részt az elődöntőn.
4. „2014. évben a versenyengedély összege 1500 Ft/fő, a versenyengedély hosszabbítás 750 Ft/fő.
5. „A versenyen való indulás feltétele az 1300 Ft/fő nevezési díj befizetése, melyből
500 Ft/fő a rendező egyesület költségeit tartalmazza” „Az elődöntőbe bejutattak nevezési díja 1500 Ft/fő”
7. „A döntő díjazását az elnökség határozza meg a Szövetség 2014. évi költségvetésben ilyen címen elfogadott kereten belül.”
8. „Magyar Ultiszövetség év játékosa címet annak lehet megítélni, aki társasági ulti és
a sport-ulti döntő helyezés számának összesített értéke a legalacsonyabb,. Azonos érték esetén az év játékosa címet annak lehet megítélni, aki a sport-ulti döntőben jobb
helyezést ért el.”
9. „Az év egyesülete díjat az Elnökség javaslata alapján annak lehet odaítélni, amely
egyesület/klub/ szervezet tagjai közül összesítve a legtöbben vettek rész a társasági, a
sport-ulti, valamint a csapat döntőben”
10. A társasági ulti bajnokságban egynapos elődöntő, régionként 30 fővel. A döntőbe
régionként 10. illetve 11 versenyző jut be annak alapján, hogy melyik régióban vettek
részt többen négy társasági ulti selejtezőn.
11. Az elnökség döntött a 2014. évi közgyűlés helyéről és idejéről, meghatározta, hogy
a Közgyűlés időpontja 2014. február 1 szombat 10- óra, helyszíne Debrecen,
Kishegyesi út 36/a.
12. Az elnökség úgy döntött, hogy Gulyás Istvánt, a nyíregyházi Nyíri Fészek Ulti
egyesület tagját kéri fel a Jelölő Bizottság elnöki tisztére.
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13. Az Elnökség egyhangú szavazással döntött a 2014. évi selejtezők, elődöntők és a
döntők időpontjáról és helyszínéről, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt.
Az elnök az elnökségi ülést 14. órakor bezárta.
Budapest, 2014. január 18.
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