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Jegyzőkönyv 

a Magyar Ultiszövetség Közgyűléséről 

 

A Közgyűlés helye és időpontja:  

1. Helye: Sülysáp, Széchenyi István tér 7. Vass Albert Művelődési Ház, 

2. Időpontja: 2021. június 13, 9 óra 

3. A Közgyűlés típusa: Éves rendes közgyűlés és tisztújító közgyűlés 

A Magyar Ultiszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöke, Muzslai Róbert 
tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több 
mint fele jelen van. Megállapítja, hogy a szövetséghez tartozó mind a tíz tagszervezet 
képviselteti magát. A tagszervezetek lehetséges összes 29 fő küldött létszámból 24 fő 
(83%) van jelen, amelyből 6 fő tisztségviselő (elnök, főtitkár és öt fő alelnök). 

4. A Közgyűlésen megjelent tagszervezeteket és az azokat képviselő személyek nevét 
a jelenléti ív tartalmazza, amely csatolásra kerül a jegyzőkönyvhöz. 

5. a) Muzslai Róbert elnök jelezte, hogy a Közgyűlés elején a levezető elnököt, a 
jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket kell választanunk. 

Az elnök jelezte, hogy közgyűlés levezető elnöki tisztet Maga tölti be. Kérem a 
Közgyűlést van-e valakinek más javaslata. Új javaslat hiányában szavazásra tette fel a 
kérdést, elfogadja-e a Közgyűlés, hogy a levezető elnök Muzslai Róbert legyen. 

1/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag Muzslai Róbertet választotta meg levezető elnöknek. 

6 b) A levezető elnök jelezte, hogy a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Tóth Bálintot 
kérem fel erre a feladatra. Kérdezem, hogy felvállalja ezt a feladatot?  

Tóth Bálint: Elvállalja. 

A levezető elnök megkérdezi a küldötteket van-e más jelölt a jegyzőkönyvvezető 
személyére. Megállapítja más jelölés nem érkezett, szavazásra teszi fel a kérdést, 
elfogadják-e Tóth Bálintot jegyzőkönyvvezetőnek. Nyílt szavazás után a 
jegyzőkönyvvezető személyéről a Közgyűlés a következő határozatot hozta: 

2/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag Tóth Bálintot jegyzőkönyvvezetőnek elfogadta. 

6 c) A levezető elnök jelzi, hogy meg kell választani a jegyzőkönyv hitelesítőket is. A 
Szövetség tagszervezetinek tagolt elhelyezésére figyelemmel két fő Budapesten élő 
hitelesítő személy megválasztására tett javaslatot. Javasolta, hogy Borbély Imrét és 
Takáts Imrét fogadja el erre a feladatra a Közgyűlés. Más jelöltek hiányában a jelölt 
személyeket kérdezi, hogy a feladatot elvállalják-e. 
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Borbély Imre és Takáts Imre is jelezte, hogy elvállalja. Nyílt szavazás után a 
jegyzőkönyvvezetők személyéről a Közgyűlés a következő határozatot hozta: 

3/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal Borbély Imrét és Takáts Imrét jegyzőkönyv 
hitelesítőnek elfogadta. 

6. A levezető elnök jelzi, hogy rögzíteni kell a Közgyűlésen a szavazás módját, a 
tárgyalandó napirendi pontokra figyelemmel javasolja, hogy valamennyi napirendi 
pont esetében nyílt szavazás legyen. Más javaslat nem érkezett, szavazásra tette fel 
a kérdést, aki egyet ért azzal, hogy a napirendi pontokról nyílt szavazással döntsön 
a Közgyűlés, kézfeltartással jelezze. 

4/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazással döntött arról, hogy a tárgyalandó 
napirendekről és egyebekről nyílt szavazással dönt. 

7. A Közgyűlés tisztségviselői megválasztását követően Muzslai Róbert levezető elnök 
megnyitja a Közgyűlést. A jelenlévő tagszervezetek és az őket képviselők nevét és 
aláírását tartalmazó jelenléti ív és a bevezetőben elhangzottak alapján 
megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. 

8. A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerű volt. Az 
Elnökség a koronavírus miatt elrendelt szabályokat is betartotta a közgyűlés 
összehívásánál. 

9. Muzslai Róbert: A tagszervezeteknek kiküldött – közgyűlési – meghívóval 
azonosan, a következő napirendi pontok tárgyalását javasolta a Közgyűlésnek.  

1. A Magyar Ultiszövetség 2020. évi tevékenységének értékelése 
előadó: Muzslai Róbert, a MAUSZ elnöke 

2. A szakági felelősök beszámolója, 
előadó: Gyöngyösi Géza főtitkár 

3. A Szövetség 2020. évi gazdálkodása, 
előadó: Tóth Bálint, gazdálkodással megbízott 

4. A 2021.év költségvetése előterjesztése 
előadó: Tóth Bálint, gazdálkodással megbízott 

5. A Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolóról és a 2021.évi költségvetés 
véleményezése 
előadó: Száraz László a Bizottság elnöke 

6. A Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentése 
előadó: Varga Ferenc a Bizottság elnöke 

7. A MAUSZ versenyeinek lebonyolítása 2021. évben 
előadó: Gyöngyösi Géza főtitkár 

8. Verseny rendezési szabályzat módosításai 2020-ban 
előadó: Gyöngyösi Géza főtitkára 

9. Egyebek  

10. Jelölő Bizottság jelentésének megtárgyalása 

11. Szavazás, a tisztségviselők megválasztása 

Muzslai Róbert: Felteszem a kérdést, van-e további javaslat újabb téma a Közgyűlés 
napirendre tűzésére.  
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A küldöttek új napirendi pontot, vagy a kiküldött napirendi sorrend módosítására nem 
tettek javaslatot. 

Muzslai Róbert levezető elnök feltette a kérdést, hogy elfogadja-e a Közgyűlés a 
kiküldött napirendi pontokat a meghívó szerinti sorrendbe tárgyalja? Nyílt szavazás 
után a Közgyűlés a következő határozatot hozta. 

5/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a Közgyűlés a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat, a meghívó szerinti sorrendbe tárgyalja. 

1) A napirend elfogadását követően a levezető elnök jelezte, hogy a 2020. évben 
végzett munkáról – a napirend szerint – Önmaga átfogóan, részleteiben a szakágazatok 
tevékenységéért felelősök és saját nevében Gyöngyösi Géza főtitkár számol be. 

A beszámoló elején az Elnök elmondta, „Engedjétek meg, hogy kifejezzem 
köszönetemet, hogy a mai, éves rendes közgyűlésre eljöttetek, amelyet a koronavírus 
korlátozásokat követően tudunk megrendezni”.  

Az elnök beszámolójában kiemelte, hogy a 2020. év rendkívül nehéz volt. A Szövetség 
működését, a versenyek szervezését befolyásolta a versenyek indítását követően 
bekövetkezett koronavírus miatt elrendelt kormányzati intézkedések és az előírások 
miatt betartandó szabályok, amelyek meghatározták, korlátozták a versenyek 
rendezését, a versenyeken betartandó szabályokat. A korona vírus okozta helyzetben 
végül egy nagy feladat és kiemelkedő rendezvény, a társasági ulti döntő kivételével a 
tervezett versenyeket, a csapat és a sportulti döntőt eredményesen – nem az elő 
tervezett módon és formában – de megrendeztük.  

A döntések hátterében jogszabályi előírások betartásán túl az volt, hogy a zömmel 
idősebb, de a fiatalabb sporttársak egészsége se legyen kockáztatva a 
rendezvényeinken. A társasági ulti döntő lebonyolítására 2020-ban már nem volt 
lehetőség a tervezett időpont előtt elrendelt szigorítások miatt. A társasági ulti döntőről 
5 nappal maradtunk le, amelynek tanulságait az elnökség levonta. A döntőt, csak a 
2021. évben lehetett és tudtuk megrendezni, amely még ekkor is komoly kihívásokat 
állított a verseny lebonyolítása elé, amit megfelelő szervezéssel, a korábbi évektől 
szerényebb körülmények között (csökkentett létszámmal, csak az érintettek vehettek 
részt a rendezvényen) valósítottunk meg.  

Az, hogy most itt vagyunk annak bizonyítéka, hogy szeretett játékunk – az ulti – 
megőrzésén, továbbvitelén dolgozunk, dolgoztok. Kiemelte, hogy a Szövetség 
elnökének, illetve az általa vezetett elnökségnek a sok-sok feladat közül a legfontosabb 
feladata volt „apáink, nagyapáink örökének a megőrzése, ápolása, továbbvitele, mint 
a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének egy formája”. Ennek érdekében 
tevékenykedett és tevékenykedett, tevékenykedik elnökség. Határozatokat hoz, 
szabályokat vezet be, illetve módosít, döntéseket készít elő. 

A 2020-as év tanúbizonyságát adta, hogy mi ultisok képesek vagyunk országos szintű 
versenyeket megszervezni és megrendezni kelettől nyugatig és északtól délig. A 
közösen hozott változások beértek, 2020-ra csapat és a sportulti szakágat követően egy 
bajnokot avattunk a társasági ulti szakágban is. A négy éve alakult elnökség a kitűzött 
célját elérte. 

Kifejtette, hogy a Szövetség bevételei 2020-ban növekedtek a versenyen indulók 
létszámával együtt. Növekedett a sportulti versenyen indulók száma is, de jelentős 
eltérés van az egyes régiókban. A régió felelősök aktív munkája sokat segített azon, 
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hogy a sportulti és a csapatbajnokságban részvevők létszáma növekedett, növelve a 
bevételt. Kifejezte, hogy a befektetett munka az alapja annak a közös útnak, amelynek 
a vége nem lehet más, mint a Hungarikum, az ulti világbajnokságának a 
megszervezése. 

A beszámoló továbbá röviden felvázolta a 2021. évre tervezendő kiemelt feladatokat, 
amelyek közzé a bírói továbbképzés, a bírói minősítés végrehajtása, illetve új bírók 
képzése, mivel a bírók tevékenysége és a továbbképzés szükséges a Szövetség 
működésének magasabb színvonalához. Továbbá ismételten kiemelt feladat a döntők 
(csapat, sport és a társasági ulti) méltó módon való megrendezése és díjazása. 

Végezetül megköszönte a 2020-ban végzett áldozatos és hasznos munkát, bízva abban, 
hogy a továbbiakban is együtt dolgozhat a Szövetség közös céljai elérésében. 

2) A Szakági (társasági, sportulti, csapatbajnokság) felelősök tevékenységéről, a 
végzett munkáról Gyöngyösi Géza főtitkár számolt be, a felelősök személyét érintő 
események miatt. A beszámoló elején néhány gondolatot elmondott, arról mi motiválja 
és mi ad neki erőt, hogy a Szövetségben a tevékenységét lelkesedéssel, precizitással 
végzi.  

A korona vírus járvány kitörése, majd az ismételt felerősödése – az időközben született 
kormányzati előírások és az ultisok közössége egészségének védelme – miatt többször 
át kellett gondolni a Szövetség versenyrendszerét (társasági, sport és csapatverseny) és 
a helyzethez alkalmazkodva meghozni a döntéseket a verseny szervezésével, 
rendezésével kapcsolatban.  

Az eredmények azonban önmagukért beszélnek. A társasági ultinál a tervezett öt 
forduló megrendezésre került, ahol a 2019. évi létszámhoz viszonyítva – mintegy 10%-
kal – kevesebben vettek részt, amely arány a jellemezte az egyenes út az elődöntőbe 
versenyeket is, amelyeken összesen 118 fő vett részt. A kétfordulós elődöntő a 
régiókban voltak megtartva. Az elődöntő második fordulójára kissé csökkent az 
érdeklődés. A döntőbe 21 fő jutott be, amelyből 8 fő a Nyugati, 7 fő a Keleti és 6 fő a 
Déli régiót képviselte. A döntő – az elnök úr által említett koronavírus okok miatt – ez 
évben volt megrendezve.  

A csapatversenyek felelőse – Pápai László alelnök 2021-ben – elhunyt, így az általa 
előkészített anyag felhasználásával a főtitkár számolt be. Elmondta, hogy a 2020. 
évben a három régióban egységes pontozási elv alapján, azonos időben játszottak a 
csapatok. A Keleti régióban 15-15, a Déli régióban 12-12, a Nyugati régióban az első 
fordulóban 27, a második fordulóban 23 csapat vett részt.  

A szabályoknak megfelelően a döntőbe olyan csapatok jutottak, amelyek mindkét 
versenyen (selejtezőn) részt vettek. A csapatok részvételi aránya alapján a Keleti 
régióból 6, a Déliből 5 a Nyugatiból 10 csapat jutott a döntőbe, amely a tervezett 
helyszíntől eltérve Kecskeméten – a koronavírus helyzethez alkalmazkodva, a 
jogszabályi előírásokat betartva – három helyiségben rendezett meg a Szövetség. Ilyen 
lehetőség megvalósításáért köszönet illeti a kecskeméti ultisokat.  

Az országos széttagoltság és a vírus veszély miatt voltak csapatlemondások, helyettük 
másik csapatok bevonása jól lett kezelve. A döntő sikeresen lett megrendezve. 2020-
ban új csapabajnokot avattunk, az első helyezést Csopak csapata érte el. Meg kell 
említeni Debrecen-1 csapat eredményességét, aki a 2019. év után 2020-ban is második 
helyezést ért el. A csapatverseny döntőben az egyéni szereplésben Muzslai Róbert, 
Török Imre és Fekete Miklós remekelt. 
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A főtitkár a beszámolót az elhunyt Pápai László alelnök szavajárásával fejezte be 
„Kívánok minden ulti játékosnak és az ultihoz közel álló résztvevőknek jó egészséget 
és sikeres lapjárást a 2021-es évre”. 

Sportulti verseny szakágért felelős alelnök átesett a korona vírus betegségen. Az 
állapota azonban hosszabb idejű rehabilitációt igényel, ami akadályozza a 
munkavégzést, erre figyelemmel írásban lemondott az alelnöki tisztségről. A sportulti 
szakág tevékenységéről készített beszámolót a Közgyűlésen a főtitkár is ismertette. 

Beszámolt arról, hogy a sportulti versenyek során probléma nem merült fel. A korábbi 
évek gyakorlatához igazodva a versenyeket dr. Szabó Imre és Szeregnyi László vezette. 
A Nyugati régióban alkalmazásra került a Farkas Gyula által készített program is. 

A beszámoló kiemelte, hogy a sportulti versenyen résztvevők létszáma továbbra is 
elmarad a társasági ulti versenyek létszámától, főként a Keleti és a Déli régióban. Az 
összesített létszám a Nyugat régióban 108 fő, a Keleti régióban 51 fő, míg a Déli 
régióban mindössze 30 fő volt. A megújulásként értékelte, hogy a Nyugati régió 
versenyein másik program használata is segítette a verseny rendezését. 

A koronavírus miatt a döntőbe jutottak közül többen visszaléptek a döntőn való 
részvételtől. A tartalékok mozgósításával eredményesen lett megrendezve a döntő, 
amelynek a Közgyűlési döntésnek megfelelően Kisvárda adott otthont. Kiemelte, hogy 
a döntőn megjelent a térség országgyűlési képviselője, dr. Seszták Miklós, Kisvárda 
polgármestere Leleszi Tibor, és a versenyek helyt adó Bessenyei György Gimnázium 
igazgatója Bíró Gábor. 

Hozzászólás, kérdés az elhangzott beszámolókhoz nem volt, az elnök szavazásra tette 
fel előbb az elnök, majd a szakági felelősök beszámoló elfogadásával kapcsolatos 
kérdést.  

4/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

Az elnök beszámolóját a Közgyűlés egyhangú szavazással – 24 fő – elfogadta 

5/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal – 24 fő – fogadta el a szakágak 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

3) A Szövetség 2020. évi gazdálkodása és 2021.év költségvetése előterjesztése 
napirendek tárgyaláskor jelezte, hogy egymást követően kerül elmondásra, mivel 
mindkét témakört a gazdasági felelős, Tóth Bálint adja elő.  

A 2020. évi gazdálkodással kapcsolatosan Tóth Bálint elmondta, hogy a gazdálkodásról 
szóló beszámolót és a gazdálkodási adatokat megküldte a tagszervezeteknek. 
Kiegészítésként elmondta, hogy az elnök és a szakági felelősök által elmondottak is jól 
szemléltették a gazdálkodás alapjait jelentő, a versenyeken megjelenő létszám. 
Mindenki előtt ismert, hogy a Szövetség bevételit a versenyen résztvevők által fizetett 
regisztrációs díj, a tagszervezetek tagdíja és a versenyengedélyek befizetései képezik. A 
tagszervezetek által a létszámhoz illeszkedő tagsági- és versenyengedély díjak a 
tervezet szinten voltak. 

Elmondta, hogy a bevallási, adó és járulékfizetési kötelezettségnek a Szövetség 
határidőben eleget tett. A kiadások között a befizetett adójárulék is szerepel. Beruházás 
2020-ban nem volt, a versenyek a meglévő technikai eszközökkel (projektor, 
nyomtató) voltak lebonyolítva. A fő támogatóval meglévő együttműködésnek 
megfelelően a díjazott versenyzők részére adott okleveleken szerepelt a támogató. 
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A tagszervezetek a szabályok szerint fizették a regisztrációs díjat, a 
versenyengedélyekkel kapcsolatos kötelezettségeiket és a tagsági díjat. A szegedi 
tagszervezet 2019-ben a kötelezettségénél több tagdíjat fizetett, amely rendezésére 
2020-ban került sor. A MUOE egyenes út a döntőbe regisztrációs díjat kétszer fizette 
be, amelynek rendezésére 2021-ben kerül sor. A könyvekben elhatárolt bevételként lett 
kimutatva.  

Elmondta, hogy a versenyengedély kártyák gyártatására/gyártására 2020-ban nem 
került sor. A versenyengedély kártyák gyártatására, az elmaradás pótlása a közgyűlés 
előtt megtörtént, forrását a 2020. évi befizetések képezték. A Szövetség év végén a 
tervezettnél magasabb összegű tartalékkal rendelkezett, mivel a társasági döntő 
rendezése és a kapcsolódó díjazás kifizetése elmaradt. 

4) A 2021. év költségvetése előterjesztése napirendi pontnál a gazdasági 
feladatokat ellátó elmondta, hogy a 2021. évi tervnél a 2020. évi bázis számait vette 
alapul. A bevételek bővülésével nem lehetett számolni, ezzel összefüggésben a kiadások 
is a korábbi évhez hasonló összegben lett tervezve, azzal, hogy az elmaradt társasági 
ulti döntő kiadása is megjelenik. A 2021. évi bevétel 2117 ezer Ft, a kiadás 2989 ezer Ft. 

A kiadások nagyobb része a díjazásra (ide értve a kupa, érem és a pénzdíjat) és a 
kapcsolódó járulék és adófizetésre lett tervezve. 

5) A Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolóról és a 2021.évi költségvetés 
véleményezése napirend előadója a Felügyelő Bizottság elnöke, Száraz László 
tájékoztatta a Közgyűlést a 2020. évi gazdálkodás ellenőrzéséről és a 2021. évi 
költségvetésre vonatkozó véleményéről. A gazdálkodás ellenőrzés során a FEB 
figyelembe vette az Alapszabályban, a Gazdálkodási Szabályban, a társadalmi 
szervezetekre vonatkozó jogszabályokban és a gazdálkodással foglalkozó egyén által a 
jogszabályokban foglaltak betartását, továbbá a korona vírus miatt kialakult környezet 
hatását a gazdálkodásra. 

Ellenőrzésük kiterjedt a tervezett bevételek és kiadások teljesítésére, a tagszervezetek 
tagdíj és regisztrációs díjak befizetéséire, azok elszámolására, a kiadások, bevételek 
bizonylatolására, a kifizetések jogszerűségére és a Szövetség anyagi eszközeinek 
kezelése. A tagsági díj fizetésében a gazdálkodást nem befolyásoló kisebb késedelem a 
Kisvárdai Szabadidő Egyesület Ulti Klub, a Magyar Ultisok Országos Egyesülete 
esetében volt, amely szervezet decemberben fizette meg a tagdíjat. A verseny rendezése 
során a költségekről (500 Ft) kiállított számlák benyújtása – a MUOE és Kecskeméti 
Hírös Ulti Klub Egyesület kivételével – 2020-ban is esetleges. A sportulti selejtezőt 
rendező Nyíregyháza a versenybírók költségével csökkentett (15 ezer Ft helyett 5ezer 
Ft) összeget utalt a versenyt követően. Indokolt egyértelműen meghatározni a 
tagegyesületek felé, miként kell elszámolni a sportulti versenybírókkal kapcsolatos 
kiadást.  

Jelezte, hogy ellenőrzés során sem a bevételeknél, sem a kiadásoknál bizonylattal nem 
alátámasztott tételt nem találtak. A kifogásolta, hogy jelentős készpénz volt a 
házipénztárban, amit a későbbiekben el kell kerülni. A bankszámla kivonatok kezelése 
megfelelt az előírásoknak. A használóknál lévő eszközök leltározását (projektor, 
számítógép, program, hangosító berendezés) 2020-ben elvégezték.  

A gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2021. évi költségvetés elfogadását javasolja a 
Közgyűlésnek. 
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A gazdálkodásról készített beszámolóhoz és a 2021. évi költségvetéshez hozzászólók 
elsősorban a 2020. év körülményeit, annak korlátozó hatásait emelték ki. A Szövetség 
gazdálkodását megfelelőnek tartották, ugyanakkor felhívták a figyelmet befizetések 
időben történő rendezésére.  

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a 2020. évi gazdálkodásról 
szóló beszámolót. 

6/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését figyelembe véve, egyhangú 
szavazattal – 24 fő – fogadta el a gazdálkodásról szóló 2020. évi beszámolót, a 
költségvetés teljesítését. 

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a 2021. évre készített 
költségvetést, annak kiadási és bevételi összegeit. 

7/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve a Közgyűlés egyhangú 
szavazattal (24 fő) fogadta el a 2021. évi költségvetést 2117 ezer Ft bevételi és 2989 
ezer Ft kiadási összeggel. 

6) A levezető elnök a következő napirendi pont előadójának, a Fegyelmi és Etikai 
Bizottság elnökének adta át szót, aki beszámolt a 2020. évi tevékenységéről. 

Varga Ferenc elmondta, hogy örömmel tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, 
mivel 2020-ban az általa vezetett bizottsághoz fegyelmi vagy etikai eset nem érkezett. 
A Fegyelmi és Etikai Bizottság részére adott tájékoztatás alapján a versenyeken 
résztvevők alapvetően betartották a normákat, fegyelmi vagy etikai vétség miatti 
tárgyalásra nem került sor. 

A levezető elnök szavazásra tette fel, ki fogadja el a Fegyelmi és Etikai Bizottság 
beszámolóját. 

8/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2020. évi beszámolóját egyhangú – 24 – 
szavazattal fogadta el. 

7)  A MAUSZ versenyeinek lebonyolítása 2021. évben napirendi pontot Gyöngyösi 
Géza főtitkár vezette elő. Elmondta, hogy a 2021. évi versenyrendszer és a 
versenynaptár kialakítása időben megtörtént, a versenynaptár a Szövetség honlapján 
elérhető. 2021-ben három régióba (Északi, Déli, Nyugati) szervezve kerülnek a 
versenyek megszervezésre. A Nyugati régióban alapvetően a Magyar Ultisok Országos 
Egyesülete tagjai versenyeznek, a további régiókban több tagszervezet tagjai 
versenyeznek. 

A társasági ulti verseny rendszer keretében 2021-ben is megszervezésre kerül az 
egyenesen az elődöntőbe verseny, valamint régióként 5 selejtező. Az elődöntőbe 
jutásnál az öt selejtező eredményéből a négy legjobb lesz figyelembe véve, az így 
számított pontszám alapján kerül megállapításra az elődöntőbe jutó létszám. 
Régiónként 22-22-22 fő és 24 létszámarányosan, továbbá egyenesen az elődöntőbe 
versenyek 1 és 2. helyezettje, összesen nyolc fő, valamint a Szövetség elnöke.  

A csapatversenyek is régiós lebonyolításúak. A döntőbe a két selejtezőn részt vett 
csapatlétszám arányában jutnak a csapatok.  
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A sportulti versenyen – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – 2 selejtező 
eredménye alapján lehet a döntőbe jutni 

A napirendhez hozzászólások a döntőbe jutás feltételeivel – az arányok számításával - 
kapcsolatosak voltak, amelyet a főtitkár válaszolt meg, amit a felvetők elfogadtak. 

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a MAUSZ versenyeinek 
2021. évi lebonyolítási rendszerét. 

9/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A 2021. évi versenyrendszert a Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal fogadta el. 

8) A MAUSZ versenyrendezési szabályzat módosítása napirendi pontot Gyöngyösi 
Géza főtitkár vezette elő. Elmondta, hogy a korábbi években kialakult 
versenyszabályzat kiállta az idő próbáját, annak lényegi módosításra nincs szükség. 

Az évközi felvetésekben szerepelt, hogy a szabályok jók, ugyanakkor az egyes előírások 
pontosabb kerüljenek megfogalmazásra, amelyekkel elkerülhetők a viták.  

A pontosításokat áttekintve észrevétel, hozzászólás nem volt. 

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a versenyrendezési 
szabályzat módosítását. 

10/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal fogadta el a versenyrendezési szabályzat 
módosításait. 

Az elnök felkérte a főtitkárt, hogy az egységes szerkezetű szabályzat kerüljön 
elhelyezésre a Szövetség honlapján. 

9) Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalta a Közgyűlés, hogyan lehet 
megújítani, kedveltebbé tenni a sportulti versenyeket, a verseny közbeni eredmény 
közérthetőségét javítani. A 2020. évi résztvevő létszám tekintetében kedvezőtlenek a 
tapasztalatok. A Déli és a Keleti régióban zuhant a létszám, amely a szervezők és helyi 
vezetők felelőssége is. 

A kérdéshez többen hozzászóltak, hangsúlyozva, hogy az asztalnál elért eredmények és 
a százalékos értékelés nehézkességével kapcsolatban. A felvetésre a levezető elnök 
jelezte, hogy 2021-ben változik az értékelés, Farkas Gyula programja folyamatosan 
megjeleníti a versenyzők eredményeit. Továbbá könnyíti a versenyek szervezését, nem 
lesz kötelező létszám, követelmény mindössze a hárommal osztható létszám. 

A lebonyolításra is figyelemmel (pl. előre leosztott lapok) javasolt átgondolni a 
leosztások számát. 

A csapatversenyek rendezése kapcsán felvetésként hangzott el, hogy a következő 
forduló sorsolása a csapat teljesítmény alapján legyen, illetve a csapattagok az egymás 
mögötti asztalokhoz legyenek sorsolva. 

További felvetésként jelentkezett, hogy csapatversenyen 15 csapat esetén A, B, C sorhoz 
sorolt játékosok játszanak egymással, amit a 7 forduló lehetővé tesz.  

A felvetésekre a levezető elnök elmondta, hogy 2021-ben is díjazásra kerül a régió 
bajnoka. A régió bajnoka az lehet, akinek a társasági ulti selejtezőin (5) elért összesített 
pontszáma a legmagasabb. A díjazásról a selejtezők után a pénzügyi helyzet 
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áttekintését követően dönt az elnökség. A díj a társasági ulti döntő napján kerül 
átadásra.  

Az elnök kitért arra, hogy az újonnan bevezetendő bajnokok bajnoka versenyen – ami 
2020-ban a pandémia miatt elmaradt – kik jogosultak indulni. Ezek a következők: 
adott év játékosa, a bajnokságok (sport, társasági csapat) első, második és harmadik 
helyezettjei, tagszervezetek bajnokai, régió bajnokok, a csapatbajnokság selejtezőin az 
egyéni értékelés alapján az első, második és a harmadik helyezettek, a csapatdöntőn az 
egyéni eredmények alapján az első, második és harmadik helyezettek, továbbá az 
elődöntők első második és harmadik helyezettjei. Mindenki csak egy jogon juthat be a 
bajnokok bajnoka versenyre, a több jogon is bejutók helyett más nem indulhat. Az 
elnök elmondta, hogy minden évben a bajnokságok után vagy a következő év 
bajnokságainak kezdete előtt kell ezt a versenyt megrendezni. A bajnokok bajnoka 
verseny győztesének jutalmazásáról az elnökség az összes jutalmazás keretének 
ismeretében fog dönteni, de a díj nem lehet több, mint a társasági döntő győztesének 
díja. 

A Szövetség elnöke 2021. év kiemelt feladataként rögzítette a bíróképzés végrehajtását, 
amelyet kétévente tervezett megtartani a Szövetség és az most aktuálissá vált. Ez kettős 
feladatot jelent. Egyrészt a korábban bírói vizsgát tettek minősítésének elvégzése és az 
elért szintek megerősítése vagy új minősítés meghatározása, másrészt új személyek 
bevonása a bírói képzésbe. Kifejtette, hogy a versenyeken minden esetben ki kell jelölni 
a két bírót és lehetőleg már a versenyfelhívásban is szerepeltetni célszerű. A bíróktól 
elvárás, hogy a versenybírói mellényt viseljék a versenyeken. A képzés helyszíne és az 
időpont később kerül egyeztetésre, amelyről az Elnökség tájékoztatja a 
tagszervezeteket és a bírókat. 

További felvetés volt az elnökség munkájának elismerésével kapcsolatban, az arra 
adott elnöki válaszokat a kérdezők elfogadták. 

10)  Az egyebek napirendet követően 12 óra 10-től a Közgyűlés rövid szünetet tartott, 
majd 12 óra 25-perctől folytatta munkáját a tisztújítással kapcsolatban. 

A levezető elnök jelezte, hogy az elnökség négy évre kapott megbízást, amely ebben az 
évben lejár, szükséges a tisztségviselők megválasztása. Az elnök valamennyi választott 
tisztségviselő nevében lemondott. Jelentette a Közgyűlésnek, hogy a jelölőbizottság 
tagjait – két fő – a Szövetség elnöksége Pusztai Péter és Szeregnyi László személyében 
megválasztotta. A Jelölő bizottság elnöki tisztségét Pusztai Péter látta el. A levezető 
elnök felkérte Pusztai Pétert, hogy a jelölő bizottság munkájáról tájékoztassa a 
Közgyűlést.  

A felkérésre a Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság 2021. első 
negyedévében végezte a munkát, azonban személyi tragédia miatt a Közgyűlésen a 
bizottság elnöke tud jelentést tenni, mivel mint már azt elnök korábban elmondta, 
időközben elhunyt Szeregnyi László, jelölő bizottsági tag.  

A Jelölő Bizottság elnöke jelentésében kiemelte, hogy a Szövetség tagszervezetei és 
azok tagsága javaslata alapján állították össze a jelöltek listáját. A tagszervezetek és a 
tagok aktívak voltak, ugyanakkor a korábban választott tisztségviselők tevékenységét 
ismerve a Szövetség tisztségviselőire – elnök, főtitkár, hét alelnök, felügyelő bizottság, 
fegyelmi és etikai bizottság – tagjának minden esetben egy személyt jelöltek. A jelölt 
személyek döntő része megegyezett a korábbi elnökségi tagok személyével. Új 
személyre az elhunyt Pápai László, továbbá Dienes János betegség miatt lemondása 
miatt jelöltek új személyeket a tagszervezetek.  
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Pusztai Péter jelezte, hogy valamennyi tisztségre egy fő jelölése érkezett. A 
tagszervezetek és azok tagjai elnöknek Muzslai Róbertet, főtitkárnak Gyöngyösi Gézát, 
alelnöknek Bakos Sándort, Gégény Tamást, Borbély Imrét, Farkas Gyulát, Nagy 
Istvánt, Háda Menyhértet és Pusztai Péter jelölték. A Felügyelő Bizottság tagjának 
Száraz Lászlót, Szabó Bertalant és Tolnai Bélát jelölték, más jelölés nem érkezett. A 
Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjának Varga Ferenc, Rehó Lajos és Mózes György 
személyét jelölték. 

A Jelölő Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a jelöltekkel egyeztetett, akik 
elfogadták a jelölést és jelezték, hogy megválasztásuk esetén vállalják az adott tisztség 
ellátását.  

A levezető elnök a bizottság jelentése és arra figyelemmel, hogy az adott tisztségre csak 
egy jelölt van javasolta a nyílt szavazást a Közgyűlésnek, úgy, hogy az elnökre és a 
főtitkára személyenként, az alelnökökre, a fegyelmi és etikai bizottság, továbbá a 
felügyelő bizottság tagjaira egyszerre, kézfeltartással szavazzanak a képviselők. 

11/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal elfogadta, hogy az elnök és a főtitkár 
személyét külön, az alelnökök, a fegyelmi és etikai, valamint a felügyelő bizottság 
tagjairól egyben szavaz a Közgyűlés. 

A Közgyűlés döntéséhez igazodva a levezető elnöki feladatokat az elnök választásának 
idejére átadta a főtitkárnak. 

A főtitkár, mint levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, aki ért egyet azzal, hogy a 
Magyar Ultiszövetség elnökének négy évre Muzslai Róbertet megválasszák 
kézfeltartással jelezze. 

12/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal négy évre megválasztotta a Magyar 
Ultiszövetség elnökének Muzslai Róbertet. 

A szavazást követően a levezető elnöki tisztséget a továbbiakban ismét Muzslai Róbert, 
megválasztott elnök látta el. Elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy bízik benne a 
tagság és ismét bizalmat adott arra, hogy az ulti kártyajáték megőrzését, minél 
szélesebb körben való megismertetésével járó feladatot végezze.  

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, aki ért egyet azzal, hogy a Magyar 
Ultiszövetség főtitkárának, négy évre Gyöngyösi Gézát megválasszák kézfeltartással 
jelezze. 

13/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal négy évre megválasztotta a Magyar 
Ultiszövetség főtitkárának Gyöngyösi Gézát. 

A következőkben szavazásra tette fel a kérdést, aki ért egyet azzal, hogy a Magyar 
Ultiszövetség alelnökének a hét jelölt személyt – Bakos Sándor, Borbély Imre, Farkas 
Gyula, Gégény Tamás, Háda Menyhért, Nagy István Pusztai Péter – négy évre 
alelnöknek megválasszák kézfeltartással jelezze. 

14/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal négy évre megválasztotta a Magyar 
Ultiszövetség alelnökének Bakos Sándort, Borbély Imrét, Farkas Gyulát, Gégény 
Tamást, Háda Menyhértet, Nagy Istvánt és Pusztai Pétert. 
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Az alelnökök megválasztását követően az elnök elmondta, hogy a korábbi évek 
tapasztalatai alapján kijelentheti, hogy a Szövetség előtt álló feladatokra olyan 
személyeket választottak, akikkel a feladatok magas színvonalon végezhetők és a 
megválasztottak elkötelezettjei az ulti játék megőrzésének, tovább vitelének. 

Az elnökség tagjainak megválasztását követően szavazásra tette fel a kérdést, aki egyet 
ért azzal, hogy a Magyar Ultiszövetség felügyelő bizottsági tagnak a három jelölt 
személyt – Száraz László, Szabó Bertalan, Tolnai Béla – négy évre a Felügyelő 
Bizottság tagjává megválasszák kézfeltartással jelezze. 

15/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal négy évre megválasztotta a Magyar 
Ultiszövetség felügyelő bizottság tagjának Száraz Lászlót, Szabó Bertalant, Tolnai 
Bélát. 

A felügyelő bizottság tagjainak megválasztását követően szavazásra tette fel a kérdést, 
aki ért egyet azzal, hogy a Magyar Ultiszövetség fegyelmi és etikai bizottsági tagnak a 
három jelölt személyt – Mózes György, Rehó Lajos, Varga Ferenc – a négy évre 
megválasszák kézfeltartással jelezze. 

16/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú – 24 – szavazattal négy évre megválasztotta a Magyar 
Ultiszövetség fegyelmi és etikai bizottság tagjának Mózes Györgyöt, Rehó Lajost, 
Varga Ferencet. 

A bizottsági tagok megválasztását követően az elnök rövid szünetet rendelt el, amely 
alatt a felügyelő bizottság és a fegyelmi és etikai bizottság tagjai megválasztják a 
bizottság elnökét. 

A szünetet követően a bizottságok beszámoltak a választás eredményeiről. 

A felügyelő bizottság elnökének Száraz Lászlót, a fegyelmi és etikai bizottság elnökének 
Varga Ferencet választották meg.  

17/Kgy/2021. (06. 13.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúan tudomásul vette, hogy Magyar Ultiszövetség felügyelő 
bizottság elnökének Száraz Lászlót, a fegyelmi és etikai bizottság elnökének Varga 
Ferencet választotta meg. 

A szavazások lezárását követően az elnök röviden összefoglalta, hogy a Közgyűlés 
elvégezte a munkáját. Részletesen megtárgyalta a 2020-ban végzett tevékenységről és 
a gazdálkodásról szóló beszámolókat és határozatában elfogadta a végzett munkát, a 
2021. évi költségvetést, a versenyrendezési szabályzat módosítását. 

A Jelölő Bizottság eredményes munkát végzett, megválasztásra kerültek az alapszabály 
szerinti tisztségviselők az elnök, a főtitkár, az alelnökök, a Felügyelőbizottság, a 
Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai, valamint azok elnökei. A megválasztott 
tisztségviselők személye, együttműködése kedvező feltételeket biztosít a Szövetség 
eredményes munkájához.  

Jelezte az új elnökség feladatai elkezdődtek, rövid időn belül elnökségi ülés 
megtartására kerül sor, ahol a feladatokat az elnökség tagjai részére felosztják, hogy 
önálló felelőse legyen az egyes szakágaknak, illetve a versenyek szervezésére 
figyelemmel kialakított „régiós” területeknek. 






