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Jegyzokonyv 
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A Magyar Ultiszovetseg kozgvtllese 2014. februar 01-en, 10 6rai kezdessel, Debrecenben, a Csapszek 

Kocsmaban, (Debrecen, Kishegyesi ut 36/a.) kozgyulest tartott. 

Jelen vannak: 

• Klsvardai UK (Szeregnyi Laszlo), 

• Gyomrc5i SE (Vizi Belane, T6th Balint), 

• MUOE (Borbelv Imre, Rakosi Jenc5), 

• Szegedi SzE (Berecz Ferenc, Sztak6 Mihaly), 

• Tiszabercel SzE (Molnar Mihaly, Szaraz Laszlo), 

• Nyiri Feszek UE (Olah Csaba, Mate Janos, Dedics Daniel), 

• Kecskemeti Hirc5s Ulti Klub (B.Kiss Istvan), 

• Sarospataki Ulti EgyesUlet (Gyongyosi Geza), 

• DH Szeviz Ulti EgyesUlet (Tarsoly Zoltan], 

• Reh6 Lajos elnok, 

• Vizi Bela fc5titkar, 

• Muzslai R6bert alelnok, 

• Pavelka Janos alelnok 

10:15 kor Reh6 Lajos elnok megnyitja a KozgyUlest, es felkeri Vizi Bela fc5titkart az ules levezetesere.
 

Vizi Bela tajekoztatja Kozgyulest, hogy jelen van 15 kuldott es 4 tisztsegvlseld, valamint megallapltja,
 

hogya KozgyUles hatarozatkepes. Szavazati joggal rendelkezc5k szarna 19 fc5.
 

A napirendet Vizi Bela ismertette. Reh6 lajos javasolta, hogy a 3. es 4. napirendi pontot osszevonva
 

Vizi Belatol fogja hallania kozgvtlles, Reh6 Lajos javaslataval egvetertve a napirendet a kozgyUles
 

egvhangiian elfogadta.
 

A levezetc5 elnok javaslatot tett a jegyzc5konyv vezetc5 szernelvere - Vizi Valeria - es a ket hitelesitc5re:
 

Muzslai R6bert es Pavelka Janos.
 

A kozgyUles egvhanguan elfogadta Vizi Valeriat jegvzdkonvv vezetc5nek es Muzslai R6bertet es
 

Pavelka Janost hitelesitc5knek
 



1. A Magyar Ulti Szovetseg 2013. evi szakmai tevekenysegenek ertekelese 

Eload6: Reh6 Lajos, a MAUSZelnoke 

A tarsasagl ulti egyeni versenyeinek selejtezoi a versenvnaptar szerint zajlottak Ie. A ket regiobol a 

2012. ev 132 versenvzojevel szemben 2013-ban 143 versenyzo szerepelt az ot fordul6 utani 

osszesitesben. 

Az egyes fordul6kban val6 reszvetel nem volt egyenletes. Ez kulonosen az Eszak-alfoldi regiora
 

vonatkozik. Az otodik, debreceni fordul6ban mindossze 22-en versenyeztek.
 

Az Eszak-alfoldi regio 72 ultisa kozUl csak 52-en vettek reszt 3 vagy tobb selejtezon, 11-en kettd,
 

kilencen csak egyszer regisztraltak,
 

A Duna-Tisza kozi regi6 71 fobol 58-an min 3 versenyen szerepeltek, hatan kettd, heten egy
 

versenyen vettek reszt.
 

2012-ben min. 3 fordul6ban 80-an, mig 2013-ban 11O-en jatszottak. A tobbszori lemondasok utan az
 

erdsorrendben 73. jatekos is bejutott 62 ponttal. Hasonl6 volt a helyzet 2012-ben is. Akkora 71.
 

jatekos lett elodontds 63 ponttal.
 

A ketnapos elodonto helyett a ket regi6 kulon-kulon rendezne az ot fordul6 utani erdsorrend else 30
 

versenvzdje szarnara egynapos elddontdt. A dontdbe bejutott 21 versenvzot a ket regio egynapos
 

elodontojen elert eredrnenveik alapjan allapitanank meg - reglonkent 10, illetve 11 versenyzo
 

rnegnevezese att61 fiiggne, hogy melyik regioban vettek reszt tobben negv alkalommal.
 

A szegedi dontobe val6 jutashoz 43, azaz egy ponttal tobb kellett, mint elozo evben, A dontobe
 

bejutott 21 versenvzd kozul Bacskai Gyula kisvardai ultis tarsunk betegseg miatt nem tudott reszt
 

venni, igya sorrendbe 22. Muzslai R6bert szerezte meg a jogot a dontdben val6 reszvetelhez.
 

A magas szinvonalon megrendezett szegedi tarsasagl ulti egvenl dontd az utols6 fordul6kban eddig
 

nem latott izgalmakat hozott. lIyen viszonylag keyes osszpontszarnmal nem lehetett orszagos dontdt
 

nyerni. Az elsd helyezett Viragh taszlo negativ segedponttal 25 pontot szerzett, majd ot kovettek
 

hatan 24-24 ponttal. Itt a Ft eredrnenvek dontottek.
 

A tarsasagi ulti csapatversenyeit mar masodik eve ugyanazzal a sziszternaval rendezzuk meg. Nem
 

javaslom, hogy a jovoben valtoztassunk a kialakult sziszternan. Itt javaslom az 1600Ft-os nevezesi
 

dijat.
 

A sport ulti versenyeket rnasodik alkalommal rendeztuk meg reszben hasonl6 szisztema alapjan.
 

2012-hoz kepest kevesebben - 36-an - jelentkeztek.
 

A sport ulti eseteben is el kell gondolkodni azon, hogy a klsvardai dontot eldzze meg egy regionkenti
 

egyfordul6s kvallflkacio - terrneszetesen egvforrnan generalt lapokkal. A letszarn itt kotott, csak 15,
 

vagy 21 fOs csoportok lehetnek. Ha a ket regioban nem egyforma az erdeklddes, akkor a dontdbe
 

jutast %-os egvbevetessel meg lehet allapitani,
 

A MAUSZ altai, illetve segltesevel szervezett versenyek eseten oromrnel vettuk tudornasul, hogy a
 

Piatnik Kft. aktiv tarnogatoja lett szovetsegunknek, rnelvert koszonetunket fejezzuk ki. Javaslom, hogy
 

a fotitkar Ur egy leveben fejezze ki koszonetet a cegnek,
 

A tarsasagl ulti egvenl es csapatversenyein, a sport ulti versenyeken - seltezdk, elddontok, dontok - a
 

Szovetseg biztositja a kupakat (1-3. hely), valamint az okleveleket.
 

fgy teljes Piatnik tarnogatassal sikeres ultiversenyt rendeztunk marciusban Budapesten, melynek
 

hagvomanvait ebben az even is folytatjuk. Javaslom, hogy szovetsegl versenyeinken ebben az evben
 

is hasznaljuk a Piatnik nevet.
 

A Honvedelrni Miniszterlum az osz folvarnan megkereste szovetsegunket, hogy szakmailag segitsunk
 

megrendezni egy amator ulti versenyt, amelynek sikeresen eleget tettunk,
 



Tobb olyan torekvesunk is volt, ami szovetsegunk kapcsolatfejleszteset celozta, Ezekr61 a F6titkar Or
 

tajekoztatast fog adni. /Kassa, Kaposvar, valamelyik pesti klub, valamint a facebook/
 

Szovetsegiink egyesUleteinek tobb versenyz6je szerepelt a Fedak Sari kupan, illetve a Magyarok
 

Vilagszovetsege apropojan rendezett ulti versenyen.
 

2013. ev tortenesehez tartozik meg, hogy sajnos ket kivalo ultis baratunktol orokre el kellett valnunk.
 

Kovacs Sandortol junlusban, Stekli Gyulatol pedig juliusban bucsuztunk, Emlekuket orokre
 

megdrlzzuk,
 

Osszessegeben rnegallapithato, hogy 2013-ban is tervezett id6ben, kulturalt korulrnenvek kozott
 

rendeztuk meg versenyeinket. Tovabbra negatlvurnkent kell rnegernlitenunk, hogy szovetsegunk es
 

versenyz6ink letszarna stagnal, nem n6vekszik.
 

Szolnorn kell meg az egyesUletek es a szovetseg kapcsolatarol, annak anornaliairol. Ett61 az evt61
 

kezdve azt szeretnenk, hogy a versenyz6knek a tarsasagi ulti selejtezojebe tortenc
 
bekapcsolodasakor versenvengedellvel kell rendelkezniuk.
 

A szovetseg Alapszabalv szerinti mfikodeset es a tagszervezetek es a Szovetseg kapcsolatat nagyban
 

segitene, ha kesz lenne a Szervezeti es Muk6desi Szabalvzatunk.
 

Vegul Reho Lajos Eln6k benvujtja a lernondasat, amelyet nem indokolt.
 

A beszarnolohoz sem kerdes, sem hozzaszolas nem erkezett, A beszamolot a kozgyuh!s 18 igen , egy
 

tartozkodassal elfogadta.
 

Muzslai Robert szot ker, rendkivUli elnoksegi tanacskozast kezdernenvez,
 

A K6zgyUles Muzslai Robert [avaslatat egvhanguan elfogadta.
 

Vizi Bela levezet6 elnok 10:SS-kor 10 perc szunetet rendelt el.
 

11:0S-kor a k6zgyUles folytatta tanacskozasat. A levezet6 eln6k bejelentette, hogy a r6vid elnoksegi
 

tanacskozasrol a k6zgyUlest az Eln6kseg a 7. napirendi pont utan fogja tajekoztatni.
 

2. A Szovetseg 2013. ev gazdalkodasa, a 2014. ev koltsegvetese 

El6ado: Toth Balint, a MAUSZgazdasagi vezet6je 

A Magyar Ultiszovetseg (tovabbiakban: Szovetseg) elnoksege a 2013. evr61 torteno beszamolas 

eldkeszuletekent 2014. [anuar 18-an elnoksegi ulesen beszarnoltatta a penzugvl helyzetet es a 

vagyoni helyzetr61 a gazdalkodas admlnisztraciojat vegz6 segit6t az eves gazdalkodasi tevekenvsegrol 

a beszamolas el6keszUleteir61. 

A K6zgyUles altai meghatarozott kiegeszlteseket tartalrnazo 2013. evi eves koltsegvetes alapvet6en 

biztositotta a 2013. evi versenynaptarban szerepl6 tarsasagi ulti, sport ulti es a tarsasagi ulti 

csapatversenyek lebonvolltasat, a Szovetseg szervezetenek es vezet6 testuletenek, az Elnoksegnek a 

rnflkodeset, 

A tarsasagi ulti verseny rendszereben a beszarnolas eveben ket regioban folyt a versenyek 

szervezese, majd a ketnapos el6d6nt6 rendezeset k6vet6en a d6nt6 lebonvolltasa. A sport ulti 

eseteben a korabbi versenyrendszer jelent6s modosltasa kovetkezteben teljes mertekben atalakult, 

egvszerflbb keretekben szervez6d6tt meg a selejtez6 es a dontd, 

A 2013. evben mind a kladasi es a beveteli eldiranvzatok tekinteteben rneglevd kockazatok mellett 

valamennyi kiadasl es beveteli jogcim tekinteteben alapvet6en teljesUltek a tervezett eloiranvzatok. 

Ebben kozrejatszott, hogy az eves terv megbizhatobb inforrnaciok es a korabbi evek gazdalkodasi 

tapasztalata, tovabba a K6zgyulesen elhangzottak alapjan kesziilt. 



A korabbi (2012.) ev maradvanva nelkul a terv 2013. evre 812 ezer Ft bevetellel szamolt, A 2013. 

evben a KozgyUles altai meghatarozottak szerint a tagszervezetek altai szervezett selejtez6k es 

elodontdk nevezesi dijat (regisztraclo) befizettek a Szovetsegnek es a reszukre elszamolhato 

koltsegrol, teremberleti dijr61 szarnlat csatoltak. A gyakorlatban azonban ennek egvseges rendszere 

nem alakult ki. A tarsasagi ulti selejtez6 versenyt rendez6 szervezetek a Szovetseg reszere - nehanv 

kiveteltdl eltekintve - a helyben elszarnolhato koltseggel csokkentett osszeget fizettek a Szovetseg 

bankszarnlajara, illetve hazipenztaraba. 

A helyben marad6 osszegbol a rendez6 szervezetek biztositottak a selejtez6n eredrnenvt elert 

versenyz6k dljazasat. Ez a gazdalkodasra kulonosebben nem volt hatassal, gyakorlatilag a nettositott 

bevetel erkezett meg a Szovetseghez. Abban az esetben, amikor a teljes nevezesi dij befizetese 

rnegtortent a versenvrendezes koltsegei is megjelentek a kiadasok kozott. 

Az eves bevetel teljesltese a tervezett osszeget meghaladta, amely alapvet6en abb61 fakad, hogy a 

tervezetet meghal6d6 reszvetel volt a selejtezd versenyeken, illetve tobb tagegvesuletnel noveltek az 

uj versenvengedelvt valto versenyz6k szarnat (pI. Szegedi Szabadid6s Ulti egyesUlet, Magyar Ultisok 

Orszagos EgyesUlete). 

A Wekerle Alapkezelo altai rnegitelt es foly6sitott tarnogatasbol 130000 Ft 2013-ban kerult 

felhasznalasra. A rendelkezesre allo forrasbol a Szovetseg projektort vasarolt, amelyet a Debreceni, 

Nyiregyhazi, Kisvardai, sarospatakl es a Tiszaberceli tagegyesUiet/klub altai szervezett versenyeken is 

biztosltotta valt a projektor biztosltasa. A Szovetseg rendelkezesere all6 kett6 projektor 

zokkendmentese tette a sport es a tarsasagi ulti dontd, a selejtezok es az egveb szovetsegi versenyek 

(csapatverseny) lebonvolitasat. A projektorokat a versenyz6k kedvez6en fogadtak, mivel igy 

folyamatosan nyomon kovethetik a verseny, megfelel6 tajekoztatasl kapnak a verseny meneterol, 

A palvazaton kapott forrasok felhasznalasarol a Szovetseg hatariddre beszarnolt a kezel6 

szervezetnek. A tarnogatasra vonatkoz6 szerzodes alalraskor, a Szovetseg arra vallalt kotelezettseget, 

hogy a palvazaton nyert tarnogatast 2013. else negvedev vegeig felhasznalja es a felhasznalasrol az 

elszarnolast megkuldi az alapkezeld reszere. Az eszkozvasarlason tulrnenoen a tarnogatas terhere 

elszarnolt kiadasok (postakoltseg, bankoltseg, honlap fenntartasi dij terernberleti dij stb.) a Szovetseg 

az eves bevetelei terhere finanszirozta, amelyet az tamogatas felhasznalasa soran figyelembe vett. 

Kritikusan kell szarnot adni arr61, hogy a tarnogatas terhere elszarnolhato kiadasokrol elkulonitett 

nvilvantartast nem alakitottunk ki, ennek az lett a kedvez6tlen kovetkezrnenve, hogy a tarnogatas 

O,5%-kat, 1740,0 Ft-ot nem hasznalt fel a Szovetseg, A fel nem hasznalt osszeg elszarnolaskor 

visszautalasra kerult az alapkezel6 reszere. 

A Szovetseg reszere a bevetel stabil reszet a tagsagi dij kepezi. A beveteli osszeg a nvilvantartasban 

szerepl6 tagszervezetek szama alapjan lett megallapltva, csokkenessel az evkozben nem szarnolt a 

Szovetseg, A terv 9 tagszervezet beflzetesevel szamolt, 

A beveteleknel evkozben alapvet6en kiegyensulvozott volt tagsagl dijak befizetese, a Szovetsegi 

szabalvokhoz viszonyitva kisebb lernaradas a Magyar Ultisok Orszagos EgyesUlete es a Kecskerneti 

Hlros Ulti Klub tekinteteben volt. 2013-ban 9 szervezet tagdlja erkezett meg, de egy szervezet, a 

Debreceni tagegyesUiet tagdija 2013-ban nem erkezett meg. A Debreceni tagszervezet 2012. evi 

tagdija 2013-ban erkezett meg, igy a tervezett osszeg penzugvileg realizalodott. Az el6zeekkel 

osszefuggesben a tagszervezetek tagdijfizetesebel180 ezer Ft bevete] szarrnazatott. 

Az elter6 ideben tortene tagdijbefizetes kezelese a konyvelesben a befizetessel egy ideben 

megtortent. A tagdijakr61 a szamlak tagegyesUletek reszere torten6 megkuldese kes6bb, az utols6 

negyedevben - amikor a tagegyesUietek befizetesei mar egy kivetellel mindegyik tagszervezett61 

megerkeztek - a szervezetek reszere egyszerre elkeszitve es megkuldve a tagszervezetek reszere. A 



DH Sport EgyesUlet keresenek megfeleloen a szarnla a tagdij befizetese elott lett elkeszitve es 

megkUldve. 

A versenyrendszer kereteben szervezett versenyen val6 reszvetel feltetele, hogy a versenyzo 

rendelkezzen ervenves versenvengedellvel , A versenvengedelvek hosszabbltasaval, uj 

versenvengedelvekkel kapcsolatos beflzetesek gyakorlatilag folyamatosan, a harmadik negvedevlg 

tortentek. A befizetesek dontd reszet az elsd versenyek, illetve az elsd felevben fizettek be a 

tagszervezetek, illetve a versenyrendszeren resztvevok. A versenvengedelvek hosszabbitasaval, 

atigazolassal, uj igazolasok kiadasaval kapcsolatos jogcimen mintegy 146 ezer Ft bevetel teljesult, Ez 

azt mutatja, hogy a tagszervezetek Szovetsegi versenyen val6 reszvetele evente kozel azonos, de 

rnegis stagnate letszarnban val6sul meg. Az ev elejen, hasonl6an a korabbi evekhez a bevetelben 

okozott kisebb bizonvtalansagot a 2013. evre versenvzesi jogosultsagot biztosit6 versenvengedelv 

hosszabbitas dljanak a rendezese. Az eredeti elgondolas az volt, hogy az elsd versenyen rendezni 

kellett volna. Erre alapvetden nem minden tagegvesuletnel kerult sor, de ez nem okozott semmilyen 

gondot a Szovetseggazdalkodasaban. 

A beszarnolo eveben mindossze egy tagegvesulet elt a pontszerzd verseny rendezesevel, amelybol13 

ezer Ft bevetel realizalodott, koszonet erte a hagvornanvt tererntd tagegyesUleteknek. Ugyancsak 

koszonet a tagszervezeteinknek, amelyek erofeszftest tettek a versenvzesbe bevont letszarn tovabbi 

novelesere, amely eredrnenvekent az ebbol szarrnazo bevetel meghaladta a 30 ezer Ft-ot, E 

kategorlaba van elszarnolva a tagegvesulethez nem tartoz6 versenyzo, aki versenvengedelvre 5 ezer 

Ft-ot fizetette be. 

2013. evben ismetelten kiemelt figyelmet kellett forditania a versenvengedelvekre. A 

versenvengedelvek kozpontosltott rendezeset nem alkalmaz6 tagszervezetek tagsaganak 

versenvengedelv befizetesevel kapcsolatban az atrneneti blzonvtalansagot az okoz, hogy a 

versenyeken a rendezd szervezetek es a Fotitkar nem rendelkeznek megfelelo lnforrnacloval arrol, 

hogy a resztvevok valamennyi tagjanak van-e ervenves versenvengedelve. Ennek rendezese 

gyakorlatilag 2012-ben bevezetett, az ujszeru szervezesben rendezett sport-ulti dontojenek 

rendezese elott val6sult meg, amikor is versenvengedelv hosszabbitas es uj versenvengedelv 

befizetese val6sult meg. EterUleten naprakesz informacio cserere van szukseg, 

A KozgyUles altai hozott dentes egvseges ertelmezese, gyakorlata 2013-ben sem alakult ki a verseny 

nevezesi dijb61 az adott versenyen elszarnolhato kiadasok tekinteteben. A Szovetseg reszere a 

verseny rendezesehez kapcsol6d6 befizetesek (nevezesi dij) vagy a tagszervezet altai elszarnolt 

koltseg szarnlarol [elzes, a szamla megkuldese nehanv egy-egy eset kivetelevel alapvetden 

szervezetten torrent. A versenyt szervezd tagszervezetek a versenyt kovetden altalaban kisebb 

kesedelemrnel a bankszarnlara tortend utalassal, iIIetve tobb esetben a penztari beflzetessel tettek 

eleget a nevezesi dij beflzetesi kotelezettsegelknek. A KozgyUles dontese alapjan 2013-ban a verseny 

naptarban szerepld tarsasagi (selejtezd, elodonto) versenyeken resztvevok szarna utan a nevezesi 

dijb61 a helyszinen elszarnolhato kiadasok levonasaval fizettek be a szervezok az osszege a Szovetseg 

reszere. 2013-ban a versenvdijazasok (kupa, errne), tovabba a versenvrendezesi koltseg alapesetben 

a rendezd szervezetet terhelte, amelynek fedezetet a nevezesi dijb61 az altala levonhat6 osszeg 

biztositotta. Az oklevel koltsege nem terhelte a versenyt rendezd szervezeteke, mivel azt kozpontilag 

biztositatta a Szovetseg a versenyt rendezo szervezeteknek. 

Az elszarnolasok az adrninisztraciojanak teruleten 20B-ban ugyanazok a kisebb hianvossagok 

terheltek a Szovetseg tevekenvseget, ahol mieldbb elorelepesre van szukseg, A verseny nevezesi 

dijanak beflzeteserol sz616 kirnutatas nem minden esetben, illetve lenvegesen kesobb lett megkUldve 

a Szovetseg ezzel kapcsolatos feladatait vegzok reszere, Mar pedig ez a rendezd szervezetek 



adatszolgaltatasa biztositja az alapdokumentumot az ellenorizhetosegre, a naprakesz adatok 

biztositasahoz. Az elorelepes gyakorlatilag tobbletforras nelkiil megvaloslthato, amennyiben a 

tagszervezetek, a szervezc5k k6vetkezetesen a verseny rendezeset k6vetc5en legfeljebb ket heten 

belUl rendezik az elszarnolast. Ez csak a csak a tagszervezetek segltsegevel valosithato meg. Az 

elc5zc5ekhez hasonloan tovabbi elorelepesre van szukseg az eves versenvengedelv, az uj verseny 

engedelvek igenvlese, az atigazolas eseteben, A tagszervezetek bankszamlara tortend befizeteskor 

szukseges, hogy minden esetben jelezzek az adatokat a fc5titkar es a gazdasagi feladatokat ellato 

reszere, Az adatok hlanva cs6kkenti az ellendrizhetoseget, i1letve nem adhato megblzhato inforrnacio 

a versenyszervezc5 reszere az engedellvel rendelkezc5krc51. 

A beflzetesek penztarba torteno teljesitese megn6velte a penztarba levc5 penzosszeget, A kiadasok 

z6me - a projektor vasarlas klvetelevel-« a masodlk feleben merUIt tel. 

A sport-ulti verseny es d6ntc5 2013-ban a korabbi evben bevezetett u] eljaras es reszveteli szabalvok 

alkalmazasa mellett - tagszervezet szervezeseben - kerult megrendezesre, ami igy az bevetelkent 

nem jelent meg a Szovetseg koltsegveteseben. A sport ulti d6ntc5t a Szovetseg ugy tamogatta, hogy 

az 1-6 helvezest elerc5 versenyzc5k reszere atadott kupa es erern koltseget atvallalta, a d6ntc5re 

biztositotta a kupakat, az ermeket, valamint a versenyhez szukseges kartva mennviseget. 

Az eredetileg tervezett kiadasi keret osszeg (956 ezer Ft) az evkozi gazdalkodassal osszefuggesben 

mintegy 1085 ezer Ft 6sszegben teljesUlt, amit a 2012. evi a rnaradvanv es a tervet rneghalado 

bevetel tett lehetdve. A tenvleges kiadasok valamelyest (mintegy 10%-kal) rneghaladtak tervezettet. 

A 2013. evben a kiadasoknal a lenvegesebb teteIt tovabbra is a tarsasagi ulti versenvrendezesi es 

dljazasl kiadasok es a kapcsolodo flzetesi kotelezettsegek [elentettek. A kiadasok fc5 sulyat a 

versenyek d6ntc5ibe jutott versenyzc5k reszere a feltetelek biztositasa, tovabba d6ntc5ben az 1-6 

helvezest elert szernelvek dljazasa, a kapcsolodo kiadasok kepeztek, A Szovetseg 

versenvrendszerenek mindket aganal [tarsasagi, sport-ulti) - a K6zgyUles altalanos keretei mellett az 

elnokseg hatarozta meg a d6ntc5ben elsc5 hat helyezett djjazasat. A tarsasaglulti-versenv bajnoksag 

d6ntc5ibe jutattak dilazasra tervezet dijazasl 6sszegek ugy nevezett szuperbruttosltasaval es az 

elnokseg a dijazasok osszeget a 2012. evivel azonos netto 6sszeggel allapltotta meg, amely tervezett 

osszeget nem jelentc5sen, de meghaladta. Az Elnokseg evk6zi dontesevel mintegy 5%-kal megemelte 

a dijazasra tervezett 6sszeget es a tarsasagi ulti tekinteteben a diiazasban reszesitette a 4-6 

helyezettek is. 

A dontessel a dljazasra forditott kiadasok mellett emelkedett a szemelvi jovedelemado es tovabbi 

terhet jelentc5 egeszsegugvi szolgaltatasi kiadasok osszege is, amit a Szovetseg - a kifizetett 6sszeg 

alapjan allapitott meg - atutalassal megfizetett a Nemzeti Ado- es Varnhivatal reszere. 
Osszessegeben a tarsasagi ulti-verseny dontojeben a dijazasra - brutto rnodon - 372 ezer Ft 6sszeget 

hasznalt fel a Szovetseg, 

A Szovetseg mflkodesehez szuksege kiadasokra (bankszamlavezetes, postai koltseg, versenyek, 

elnoksegi ulesek koltsege stb.) forditott penzeszkozok a banki koltsegek a tervezett 6sszeget 

esetenkent rneghaladtak, ugyanakkor a 20ll-ben kedvezc5bb bankszarnlacsornagra kotott szerzddes 

pozitiv hatasa 2013-ban is ervenvesult, A bankszarnlavezetessel kapcsolatos kiadasok jogcimen 

kevesebb kiadast kellett teljesiteni a Szovetsegnek, ezt nem befolvasolta, hogy a szamlavezeto bank a 

befizetest minden esetben megterhelte a befizetes koltsegevel (3-800 Ftjalkalom). A vezetes, a 

tagszervezetek orszag kulonbozd helyein vale muk6desebc5I, vagyis a szettagoltsagabol adodoan a 

Szovetseg reszere t6rtenc5 keszpenzben t6rtenc5 banki befizetes k61tsegeivel a tovabbiakban is kell 

szamolni, figyelemmel arra, hogy a versenyt rendezc5 tagszervezetek, igy tudjak a legrovidebb idc5n 



belul a teljesiteni beflzetesi kotelezettseguket. Ehhez hozzatartozik az is, hogy a bankszarnlara 

torteno befizetes eseten a koltsege nem a befizetd szervezete, hanem a Szovetseget terheli. 

A postai koltsegeknel (tervezet 20 ezer Ft-tal szemben) mintegy 6tezer tobbletkiadas mutatkozik, 

amelyet az eredmenvezett, hogy a 2013-ban a versenyhez szukseges kartvakat tobb esetben postan 

lett elklildve a tagszervezeteknek, illetve a palvazat elszamolasa n6velte a levelezes rnennviseget. 

Az eszkozbeszerzes 2013-ban volt, az alaptevekenvseg vegrehajtasahoz a palvazati forras 

felhasznalasaval projektort vasarolt a Szovetseg, Evente rendszeresen tervezve van utikoltseg, amely 

felhasznalasara csak a Szovetseg fennallasa 6ta csak legszuksegesebb esetben kerult sor. 2013-ban 

ezen a jogcimen kifizetes a Szlovak ultisokkal val6 Kassan torteno kapcsolatfelvetelhez szukseges 

utazas, valamint az eln6k rendezvenven val6 utazasaval kapcsolatban szamolt el koltseget nem 

fizetett. Az elnoksegi ulesre, a k6zgyUlesre, eln6ki ertekezletre utaz6 valasztott tisztseget betoltdk 

sajat maguk fizettek az utazas soran felmerlilt kiadasaikat, 

A k6zgyUles, az elnoksegi ules, a dontd versenyek rendezesevel osszefuggesben a terernberleti di] a 

tervezettet meghalad6an realizalodott (valamennyi, ilyen jogcimen felmerlilt kiadast idesorolva 195 

ezer Ft). A Szovetseg hivatalos honlapjanak fenntartasaert evenkent egyszeri dijat kellett fizetni 4 

ezer Ft 6sszegben. A Szovetseg koltsegvetesehez viszonyitva is minima lis kiadast jelento honlap a 

rnegnvitastol kezdve folyamatosan bovlilo szolgaltatast nyujt az erdeklddok szarnara, bar mint azt az 

elnokseg is megallapitotta tobb olyan lnformaciot tartalmaz (volt tagszervezetek versenyei stb.), amit 

celszenl atalakltani es csak, mint egveb informaciot megjeleniteni. A honlap mfikodtetesert tovabbi 

klflzetes nem volt. A honlap adatainak karbantartasat, frlssiteset a beszarnolas 2013-ban is Viz; Vali 

vegezte reszere a Szovetseg koltsegteritest, dijazast, tiszteletdijat nem fizetett. 

Az ulti nepszerilsitese kereteben, a magyar kartva napjan rendezett megernlekezes es verseny 

rendezesehez - mas tamogatok mellet - a Szovetseg a kartvabiztositasaval nvujtott tarnogatast, 

A Szovetseg versenyeinek a rnegszervezeset es a zokkenornentes lebonvolltasban jatszott kiernelkedd 

szerepet a Piatnik Kft., amely 2013-ban is az egyetlen tamogatokent biztositotta a versenyek 

elengedhetetlen kelleket a magyar kartvat, Gazdalkodasi evben a Piatnik Kft. tarnogatasanak 6sszege 

kozel 213 ezer Ft. A kartvaval val6 fegyelmezett gazdalkodas eredrnenve, hogy szukseg eseten a 

tagegyesliletek reszere folyamatosan biztosithat6 a versenyekhez, az egyeslileti elethez szukseges 

kartva mennvlseg, amelyhez fedezetet a rneglevd tartalek rnennviseg biztosit. 2013. ev vegen 

mintegy 200 ezer Ft erteku kartvaval rendelkezik a Szovetseg, 

A penztar es a bankszarnla 2013. ev vegi egvenlegenek figyelembe vetelevel 595 ezer Ft all 

rendelkezesre, amelvbol a jelentdsebb osszeget a bankszamlan levo 6sszeg jelenti. A 2013. evi 

tervben a K6zgyUles altai elfogadott tartalekkepzest a gazdalkodasi evben alapvetden tervezet 

szinten teljesitette az elnokseg, Az elOzoekre figyelemmel a tenvleges megtakarltas, amely a 2014

ban figyelembe vehetd tobb mint 50 ezer Ft. 

A tartalek kepzese szolgalja a koltsegvetes ket oldalanak [bevetel, kladas) egvensulvanak kialakitasat, 

tovabba a vagyon lehetosegek kozotti - minimalls - noveleset, a Szovetseg rruikodesenek folyamatos 

vltelet. A tartalek 6sszeg rnegltelesenel szukseges figyelembe venni, hogy a tarsasagi es a sport-ulti 

dontoben elsd helyezett reszere atadott, es a kesobbiekben is atadasra keruld vandor kupak 

beszerzesi koltsege (70 ezer Ft) a korabbi evek koltsegvetest terhelte. 

2013. evben az elnoksegi iilesen, egveb rendezvenveken (k6zgyUles, verseny) a bizonylatok 

utalvanvozasa, szignalasa alapvetoen hozzajarult, hogy gazdalkodasban kozvetlenul erintett elnoksegi 

tagok (eln6k, fotitkar) a bevetelekrol, a kiadasokr61 k6zvetlen tajekoztatast kapjanak. Ugyanakkor a 

K6zgyules altai utalvanyozasra felhatalmazott aleln6k bevonasara meg nem kerlilt sor, amely 

terlileten elorelepes szlikseges. 



A bevetel es a felhasznalas reszletes adatai az eloterjesztes rnelleklete tartalmazza.
 

Kerem a KozgyUlest, hogy az eves gazdalkodasrol sz616 beszarnolot vitassa meg, szukseg szerint
 

egeszitse ki es arr61 hozzon hatarozatot,
 

Reh6 Lajos megkoszonte T6th Balint gazdasagi vezetd munkajat, es rem eli, hogy a Szovetseg
 

tovabbra is szarnlt munkajara.
 

A kozgy(jh~s egyhanguan elfogadta T6th Balintgazdasagl vezeto beszamolelat, 

3. A 2014. evi versenyek penzugyi szabalvozasa, a Versenyszabalyzat modosttasa 
Eload6: Vizi Bela, a MAUSZ fOtitkara 

1. lIa Szovetseg versenyrendszer kereteben rendezett versenye val6 reszvetel feitetel, hogy a reszvevti 

az elso versenye vegen rendelkezzen ervenyes versenyenqedeltvet. Ervenyes versenyenqedelynek kell 

tekinteni a korabban megszerzett versenyenqedeiy meqnosszabbltasi dijanak mecfizeteset, valamint 

az uj belepo versenyenqedeiv dijanak befizeteset a Szovetseg vagy a versen rendezd tagszervezet 

megbizottja reszere. II 

2. ,A tarsasaql ulti versen elodontobe jutcis feltetele, hogy 2014-ben 5 fordul6b61 0116 selejtezo 4 

versenyen val6 reszvetei" 

3. 112014-ben a selejtezdtcet kiivetiien regi6kent egynapos elodontOt kell rendezni 30-30 fo 

reszveteievet. Az orszaqos donttibe regi6nkent 10, iIIetve 11 versenyzd jut be annak alapkin, hogy 

melyik regi6ban vettek reszt tobben negy tcirsasagi ulti seleitezon. 

4. 112014. evben a versenyenqedely iisszeqe 1500 Hlfo, a versenyenqedety hosszabbitas 750 Ftlfo. 

S. IIA versenyen val6 indulas fettetete az 1300 Hlfo nevezesi dij beflzetese, melybol 500 Ftlfo a 

rendezii egyesiilet kOltsegeit tartalmazza"IIAz elodontobe bejutattak nevezesi dija 1500 Hlfo" 

7. "A donto dijazasat az elnokseg hatarozza meg a Szovetseg 2014. ev! koltsegvetesben ilyen cimen 

e/fogadott kereten beliil." 

8. "Magyar Ultiszovetseg ev jatekosa clmet annak lehet meqitelni, aki tcirsasagi ulti es a sport-ulti 

donto nelyezes szamana« osszesltett erteke a legalacsonyabb,. Azonos ertek eseten az ev jatekosa 

cimet annak lehet megitelni, aki a sport-ulti dontoben jobb betyezest ert el." 

9. "Az ev egyesiilete dijat az Elnokseg javaslata alapjan annak lehet odalteini, amely egyesiiletlklubl 

szervezet tagjai koziil iisszesitve a legtobben vettek resz a tarsasagi, a spott-ulti, valamint a csapat 

dontoben" 

10. A sport ulti versenyeket a korobblakto! eitettien mas lebonyolitasban rendezziik meg. Az 

orszaqos dontot megelozi regi6nkent egy egYfordul6s selejtezo. Az egynapos orszaqos dontiibe a ket 

regi6 eredmenyeit osszesltve jutnak be a legjobb teljesitmenyt eJero versenvzok. 

11. A tcirsasagiulti csapatversenyeit a kortibbi eveknez hasonl6an rendezziik meg.
 

Az eldterjeszto Vizi Bela tajekoztatta a kozgvulest, hogy a versenvnaptar a Szovetseg honlapjan
 

rnegtalalhato. 

Dr Tarsoly Zoltan javasolta, hogy a a dontobe jutas letszamaranyair61 - Id. 3. pont - ne a javasolt 

m6don dontson az Elnokseg, hanem a negy fordul6ban elert pontok es segedpontok erosorrendje 

hatarozza azt meg. 

Dr Tarsoly Zoltan javaslatat a kozgyUles 17 nem es ket igen szavazattal nem fogadta el. 

Veglil a kozgyUles azeloterjesztett11. pontot 17 igenesket szavazat elleneben elfogadta 



5. A FelOgyellS Blzottsag beszamoloja 

Eldad6: Berecz Ferenc, a MAUSZFB elnoke 

A beszarnolohoz erdemi hozzaszolas nem erkezett, 

A FelOgyellS blzottsag beszamol6jat a kozgyuh~s egyhanguan elfogadta. 

6. A Fegyelmi es Etikal Bizottsag beszamol6ja 

Vizi Bela elmondta, hogy Flaisz Karoly a kozgvtllesen nem jelent meg, Irasos beszarnolot nem 

keszftett. Pavelka Janos aleln6k ur tajekoztatta a k6zgyulest, hogy tudomasara jutott Flaisz Karolly 

beszelve, hogy a 2013 ev versenyein olyan esernenv nem tortent, ami alapjan a bizottsagnak 

lntezkednie kellett volna. 

7. Javaslata az ev jatekosa, az ev embere, az ev egyesUiete cim odaitelesere 

Eldad6: Vizi Bela, fdtitkar 

A fdtitkar ur javaslatot tett : 

Az ev jatekosa: Molnar Mihaly, a Tiszaberceli Szabadidd EgyesUiet jatekosa 

Az ev embere: T6th Balint, a MAUSZgazdasagi vezetc5je 

Az ev egyesUiete: a szegedi ulti klub, 

majd indokolta is az Elnoksegjavaslatat. 

A javaslatra hozzaszolas nem erkezett, majd a a cimekre tett javaslatot - kulon-kulon -a k6zgyUles 16 

igen, 3 tartozkodassal elfogadott. 

7. Vlzi Bela, a kozgyUles levezetlS elnoke tajekoztatta a kozgyUlest az 1. napirendl pont utant 
rendklviill elnoksegi U1esrlSl. 

A fdtitkar ur elmondta, hogy mivel a Mausz eln6ke lemondott, amit a k6zgyUles elfogadott, ezert az 

elnokseg tagjai 42yongyosi Geza, Muzslai R6bert, Pavelka Janos, Szeregnyi Laszl6 es Vizi Bela - az 

1-7. napirendi pontok elhengzasa utan szinten lemondanak tisztsegukrlSl. Tekintettel a kialakult 

helyzetre, az Alapszabaly 15.§(1),(2),(3),(4) alapjan teljes tisztujit6 kozgyUlest kell tartani. Ettdl a 

pillanatt61 kezdve a rendes kozgyUlest tisztujit6 kozgyUlesnek kell tekinteni. Javaslom, hogy a 

tisztujltashoz sztikseges forrnasagok miatt Jel61d bizottsagot es Szavazatszedd es -szarnlalo 

bizottsagot kell letrehozni. 

Szaraz Laszlo [avaslatara levezetd eln6knek a k6zgyUles Vizi Belat kerte fel, amit d el is fogadott. 

A fentieket a jelenlevok egvhanguan elfogadtak. 

Vizi Valeria megbizott jegyzdk6nywezetd kozolte, hogy a jegyzdk6nyvet nem hajland6 tovabb 

vezetni. 

Pavelka Janos javaslatara a tisztujit6 kozgyUles jegyzlSkonyvvezetlSjenek Sztak6 Mihaly javasolta, 

Sztak6 Mihaly a jelolest elfogadta, amit a k6zgyUles egvhanguan megszavazott. A diktafont Vizi 

Valeria atadta Sztak6 Mihalvnak, aki r6vid idd utan velelrnezte, hogy a diktafon az atvetel utan mar 

nem mfikodik. 

A rendklvuli tisztujit6 k6zgyUles ket bizottsagara es tagjaira Nagy Istvan tett javaslatot. 



JelollSblzottsag: PavelkaJanos, elnok 

B.Kiss Istvan es Berecz Ferenc tagok 

SzavazatszedlS es -szamlal6 blzottsag: 

Borbelv Imre, elnok 

Szeregnyi Laszlo, Muzslai Robert tagok 

A blzottsagok elnokelt es tagjalt a kozgyUles egyhanguan elfogadta.
 

A levezetlS elnok 12:30- es 13:1S kozott szunetet render el. Keri a kozgvfllest, hogy a szunet ideje
 

alatt tegvek meg javaslataikat a jelollS bizottsagnal . A MAUSZ elnokere, f6titkarara es ot alelnokre
 

lehet javaslatot tenni.
 

13: is-kor a jelollS blzottsag megtette jelenteset:
 

Az alabbi kuldottek kaptak [elolest:
 

Reho Lajos elnok szernelvere, Gyongyosi Geza, Vizi Bela a fotitkar szernelvere, Muzslai Robert, Nagy
 

Istvan, PavelkaJanos, Szaraz Laszlo, Szeregnyi Laszlo,Sztako Mihaly az alelnokok szernelvere .
 

A [eloltek a [elolest - kulon-kulon megkerdezve - elfogadtak,
 

Reho Lajosjavasolta, hogy titkos szavazas legyen, amit a [eloltek egvhanguan elfogadtak.
 

13:2S-kor rnegkezdddott a szavazas, amely 13:4S-kor befejezddott.
 

A szavazatszedlS- es - szamlal6 bizottsag jelentese:
 

A kozgyUles MAUSZ elnoki tisztere Reho Lajost 17 tarnogato szavazattal, 3 ervenvtelen szavazattal 

megvalasztotta. 

A Magyar Ultiszovetseg elnoke Reh6 Lajos.
 

A F6titkar posztra ket [elolt, Gyongyosi Geza es Vizi Bela kozUl Gyongyosi Geza 12, Vizi Bela 7
 

szavazatot kapott.
 

A Magyar Ultiszovetseg flStitkara Gyongyosi Geza.
 

Az Alelnoki posztokra [elolest kaptak: Pavelka Janos, Szeregnyi Laszlo, Muzslai Robert, Szaraz Laszlo,
 

Nagy Istvan es Sztako Mihaly. A titkos szavazas eredrnenve: Pavelka Janos; 19, Szeregnyi Laszlo; 19,
 

Muzslai Robert; 17, Szaraz Laszlo; 17, Nagy Istvan; 12, Sztako Mihaly; 11 szavazatot kapott.
 

Az Magyar Ultlszovetseg alelnokel: Pavelka Janos, Szeregnyl Laszl6, Muzslai R6bert, Szaraz Laszl6,
 

Nagy Istvan
 

Reho Lajos, a MAUSZ elnoke a f6titkar es az alelnokok neveben koszonetet mondotta bizalomert.
 

Emellett rnegkoszonte Vizi Bela a Magyar Ultiszovetsegben vegzett eddigi tevekenvseget, es rem eli,
 

hogy otleteivel, javaslataival tovabbra is az ulti nepszenlsitese erdekeben segiti a Szovetseg
 

rnunkajat, majd 14: OS-kora kozgyules befejezte munkajat.
 

Kelt mint fent: Debrecen, 2014. febr. 01. sztako Mihaly 

jegyz6konyvezet6 

Hitelesit6k: Muzslai Robert Pavelka Janos 




