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JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Ultiszövetség 2021. július 16.-ai elnökségi üléséről 

Az elnökségi ülés helyszíne: Szajol, Tiszai u. 46, üdülő 

Jelen vannak: az elnökség tagjai és a meghívott az alábbiak szerint: 

Muzslai Róbert elnök Gyöngyösi Géza főtitkár Farkas Gyula alelnök 

Gégény Tamás alelnök Nagy István alelnök Borbély Imre alelnök 

Bakos Sándor alelnök Háda Menyhért alelnök  

Meghívott: Tóth Bálint gazdasági ügyek intézője 

Muzslai Róbert elnök köszönti a megjelenteket és 11 óra 15 percben megnyitja az 
elnökségi ülést. Megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. 

Az elnök az elnökségi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Tóth Bálintot, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Borbély Imre alelnököt javasolja, az elnökség mind két személyt 
egyhangúan elfogadja. 

1/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangú szavazata alapján az elnökségi ülés jegyzőkönyvének 
vezetésével Tóth Bálintot, a jegyzőkönyv hitelesítésével Borbély Imre alelnököt 
bízta meg. 

Az elnök jelezte, hogy a koronavírus járvány enyhülése kapcsán hozott kormányzati 
intézkedések lehetőséget adtak arra, hogy a Magyar Ultiszövetség a 2021. évi 
közgyűlését és a megválasztott elnökség az első ülését megtartsa.  

Az elnökségi ülésen szereplő témaköröket – a 2021. évi feladatok tükrében – a főtitkár 
által elektronikus úton megküldött meghívó napirend szerinti sorrendben tárgyalását 
javasolja a következők szerint.  

a) Az elnökségi tagok feladatainak egyeztetése, meghatározása, 

b) 2021. évi ulti (társasági, csapat, sport) versenyek eddigi és további 
lebonyolításának egyeztetése, 

c) Tagsági díjak és a regisztrációs díjak változtatásának megbeszélése, 

d) Egyebek 
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Megkérdezte, hogy van-e további napirendi javaslat. Módosító vagy új napirendi 
javaslat nem merült fel. Az elnökség tagjai – a részükre korábban megküldött –, illetve 
az elnök által javasolt napirendi pontokat egyhangúan elfogadták. 

2/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

Egyhangú szavazattal az elnökség a meghívóban jelzett sorrendben tárgyalja a 
napirendi pontokat. 

1.) Az elnökségi tagok feladatainak egyeztetése, meghatározása 

A Magyar Ultiszövetség elnöke, Muzslai Róbert elmondja, hogy a Szövetség tisztújító 
közgyűlése újraválasztott több elnökségi tagot (elnök, főtitkár, alelnököt). Az 
újraválasztással a Közgyűlés az elnökségi tagok tevékenységét elismerte, ezért arra is 
figyelemmel a feladatok felosztásánál arra kell törekedni, hogy amely terület 
megfelelően működött ott nem feltétlenül szükséges a személyi változtatás. A 
változtatás azokat a területeket érinti elsődlegesen, ahol tragédia, illetve lemondás 
miatt választott új alelnökhöz kell a feladatokat telepíteni.  

A versenyrendszerhez illeszkedve a feladatok felelősökre a következő javaslatot 
terjesztette elő, jelezve, hogy a feladatokat valamennyi elnökségi taggal egyeztette. 

A) A társasági ulti versenyrendszere a 2021. verseny naptárban meghirdetett 
selejtezők felén túl van, jól szervezett. A szervezést, a honlapon a versenyek 
felhívásainak közzétételét a főtitkár jól menedzseli. Az elvégzett feladatokra és a 
főtitkár aktív szerepvállalására javasolja, hogy a társasági ulti felelősi 
tevékenységet, egyéb főtitkári feladatai mellett Gyöngyösi Géza végezze. A főtitkár 
megköszönte a bizalmat és jelezte, hogy a korábbi éveknek megfelelő odaadással 
fogja végezni a feladatokat. 

B) A csapatverseny szervezésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat korábban 
Pápai László alelnök látta, halála miatt a terület felelősének a 2020. évben több 
ésszerű javaslatot megfogalmazó Háda Menyhért alelnököt javasolta. Háda 
Menyhért jelezte, hogy végzi a feladatot, amelyhez az elnökség, a szakági és a 
területi felelősök támogatását kérte. 

C) Dienes János alelnök betegsége miatt lemondása igényelte, hogy a feladatot az 
újraválasztott elnökségből olyan személy kapjon megbízást, aki a tovább viszi és a 
sportulti versenyrendszer megújítását eredményesen tudja menedzselni. A 
feladatra Bakos Sándor alelnököt kérte fel, aki vállalta a feladatellátást. 
Hozzászólásában kérte a segítséget a „nem a legnépszerűbb” ulti versenyág 
szervezéséhez és a tevékenység végzéséhez. 

Bakos Sándor felvetésre az elnök elmondta, hogy a tevékenységhez támogatást adhat, 
az is, hogy Farkas Gyula által kidolgozott programmal egyszerűbbé tehető a sportulti 
versenyen résztvevők tájékoztatása a verseny közben az elért eredményeikről. A 
versenyek szervezését és rugalmasságát segíti, hogy csak az alkalmazandó programnál 
egy követelmény van a létszámmal kapcsolatban a három fővel való oszthatóság. Így 
nagyobb pl. 45 főnél sem szükséges az úgy nevezett két csoportba szervezett verseny 
rendezése. Az elnök jelezte továbbá, hogy a Keleti régió 2021-ben továbbra is a dr. 
Szabó Imre által használt programmal szervezheti és vezetheti a selejtezőket. Ez 
esetben a már korábban megismert táblázat adja a versenyzők által az adott selejtező 
versenyen elért eredmény %-os értékét. 



3 
 

A verseny rendezéshez szükséges konzultálni és bevonni dr. Szabó Imrét. A Déli és a 
Nyugati régióban a versenyt lehet Farkas Gyula programjával rendezni. A döntőbe jutó 
versenyzők megállapításánál egységes elveket kell alkalmazni. 

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy tudatosítani kell mindenkivel, hogy a Szövetség 
kertében amatőr versenyzők vannak, szorgalmazni, propagálni kell a sportulti 
versenyeket, hogy minél többen vegyenek részt. Erre jó példaként említette a Nyugati 
régiót, ahol 2020-ban nőtt a versenyen résztvevők száma. 

Elmondta, hogy tudja, hogy a korona vírus miatt később kezdődhetett a 2021. évi 
verseny rendszer és a verseny rendszerek eredményes lebonyolítása megkövetelte, 
hogy a versenyek „sűrűbben” legyenek, de a sportulti versenyek rendezésekor már van 
egy kis fellélegzés. Ennek ellenére agitálni, szorgalmazni kell a sporttársakat a 
versenyen való részvételre. Felhívta arra is a figyelmet, hogy az év játékosa cím 
elnyeréséhez a sportulti döntőbe való részvétel és az ott elért eredmény is feltétel. 

Kiemelte, hogy a társasági és a csapatverseny egy verseny keretében való lebonyolítása 
oldotta a versenyek sűrűségét (hetente verseny), a teljes körű a feloldására a vírus 
veszély miatt elrendelt korlátozások közepette nem adódott mindenki számára 
megnyugtató megoldás. A társasági ulti versenyek pl. egyenes út az elődöntőbe – a 
korábbi évekkel ellentétben nem tudtak februárban indulni, amely a verseny naptár 
átgondolását is igényelte. 

D) Az elnök elmondja, hogy az elmúlt években a területi felelősi rendszer alapvetően 
betöltötte funkcióját, amelyet a 2021. évben is fenntart az elnökség. A Szövetségi 
versenyrendszer működéséhez kialakított régióknál a területi felelősök kijelölése 
munkájuk eredménye szervezettebbé tette a versenyeket, amit indokolt továbbra is 
fenntartani, amely feladatra a következő alelnököket javasolta:  

Keleti Régió: Nagy István 

Nyugati Régió: itt a terület nagysága és tagoltságára tekintettel a Dunántúli 
területe vonatkozásában Farkas Gyula alelnök, Budapest és környéke tekintetében 
Borbély Imre. 

Déli Régió: Pusztai Péter alelnök, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt fizikailag nem 
lehet jelen, vele mobiltelefonon volt az egyeztetés. 

A területi felelősök a feladatvégzését vállalták. Jelezték, hogy továbbra is igénylik 
az elnökségi tagoktól az információkat, illetve a szükséges tájékoztatás megadását 
a versenyek szervezésével, az esetleges verseny naptár módosításról. 

E) Az elnök jelezte, hogy az egyre fontosabb a Szövetség kommunikációs és internetes 
tevékenysége. A Szövetség minden média felületen való megjelenítési feladatok 
felelősi feladatok végzésére Gégény Tamás alelnököt kérte fel, aki vállalta.  

A feladathoz kapcsolódva elmondta, hogy szervezettebbé kell tenni a Szövetség 
honlapján megjelenő információkat. Meg kell valósítani, hogy a honlapra a 
kommunikációért felelős alelnök és a főtitkár egyetértésével lehessen feltenni adatot, 
információt, amelynek végrehajtója Sztakó Mihály sporttárs. El kell kerülni, hogy a 
felelősök tudta nélkül kerüljön ki a honlapra dokumentum, adat.  

A Szövetség facebook oldalára minden esetben Gégény Tamás alelnök útján tehető fel 
adat, dokumentum és kép. A hozzászólásokat, megjegyzéseket – a Szövetség érdekében 
– a szükséges mértékben moderálni kell. El kell kerülni, hogy bárkire tett sértő 
megjegyzés, kép vagy hozzászólás legyen feltéve a facebook oldalra.  
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3/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangú szavazattal fogadta el a szakági és a területi felelősök 
személyét, meghatározta részükre a feladatköröket.  

2.) 2021. évi ulti versenyek eddigi és további lebonyolításának egyeztetése  

Az elnök a napirend kapcsán elmondta, hogy a 2021. évi versenynaptár összeállítása, 
majd a kormányzati intézkedések miatt szükségessé váló korrekcióját a főtitkárral, a 
tagszervezetekkel egyeztetve végre lett hajtva. A versenynaptár végrehajtása 
követelmény annak érdekében, hogy a Szövetség alapfeladatát, az ulti kártyajáték 
népszerűsítését, a szabadidő hasznos eltöltését segítse.  

Muzslai Róbert elnök átadta a szót a főtitkárnak, aki beszámolt a társasági és a vele 
együtt rendezett csapat ulti versenyek szervezéséről, a további feladatokról. Elmondta 
már az is kihívást jelentett, hogy a 2020-ban elmaradt társasági ulti döntő a 
lehetőségekhez igazodva megrendezésre kerüljön. Ezt a feladatot jól abszolválta az 
elnökség. A biztonsági előírások betartásával, szerény körülmények között szervezete 
és bonyolította a döntőt a szövetség. Örömteli, hogy a döntőn olyan fiatalabb 
korosztályhoz tartozó szerepeltek eredményesen, akik nem rég csatlakoztak a 
tagszervezeteinkhez. 

Elmondta, hogy a versenyek rendezése 2021-ben jó volt. A versenyfelhívások honlapon 
való közzététele szervezetten lett megvalósítva, időben kikerültek a Szövetség 
honlapjára. Az eddig megszervezett társasági ulti versenyeknél a verseny naptár 
szerinti időben, vagy az esetleges módosítási az egy nappal későbbi (szombat helyett 
vasárnapi) rendezési igényről időben kapott tájékoztatást. A társasági selejtezők 
díjazása a korábbi években kialakított rend szerint zajlik, az első három helyezett 
kupát, az első hat helyezett oklevelet kap. A nyugati régióban oklevelet nem adnak.  

Beszámolt arról, hogy a versenyen a részvételi létszámnál kisebb csökkenés 
tapasztalható, amely összefügg a korona vírus miatt leginkább veszélyeztetettebb 
idősebb korosztályhoz tartozó sporttársak távolmaradásával, illetve azzal, hogy még 
nem minden sporttárs rendelkezik oltással, illetve oltási igazolvánnyal, amely feltétele 
a versenyen való indulásnak.  

A versenyeken kijelölték a bírókat. A beérkezett információk alapján olyan eset nem 
volt, amelyet a versenybíróknak külön, soron kívül jelezni kellett volna. A helyszínen 
bírált eseményeknél az érintettek a döntést minden esetben elfogadták. A főtitkár 
jelezte, hogy a társasági ulti verseny további, még hátralévő versenyei hamarosan 
befejeződik, amely alapján kialakul az elődöntőbe jutók névsora. 

Az elődöntőbe a korábbi döntésnek megfelelően a régiókból 22-22-22 fő és a 
létszámarányosan a három régióból 24 fő jut be. Ehhez csatlakozik az egyenes út az 
elődöntőbe 1-2 második helyezettjei összesen 8 fő. A 99. fő az elnök. Az elődöntő három 
helyszínen történő lebonyolításra van tervezve, azzal, hogy az első elődöntő helyszíne 
Budapest, a második Zalaegerszeg, a harmadik Nyíregyháza lesz. 

Az elődöntőn, ha a bejutás ellenére az elődöntőn valaki nem vesz részt, a helye nem 
lesz feltöltve.  

Elmondta, hogy a verseny naptár szerint a csapatversenyek fordulói összevontan a 
társasági ulti versennyel együtt lettek szervezve. Nem látja akadályát, hogy a tervezett 
időpontokban kerüljenek lebonyolításra a selejtezők, az elődöntők és a döntők.  

Az elnökség tagjai elfogadták a főtitkár tájékoztatását. Többen jelezték, hogy a tervek 
szerinti versenyek megszervezése ellen hathat, ha ismét korlátozások lesznek 
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elrendelve a koronavírus miatt. Az elnök a felvetésre jelezte, hogy abban az esetben a 
2020. évihez hasonlóan az elnökség soron kívül értékeli a helyzetet és soron kívül dönt 
az adott körülmények függvényében.  

3/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

Az elnökség egyetértett azzal, hogy a korábban elfogadott versenynaptár szerint 
tartja az ulti versenyeket (társasági, sport, csapat).  

3.) Tagsági díjak és a regisztrációs díjak változtatásának megbeszélése 

A bevezetőben az elnök elmondta, hogy a tagsági díjak kérdésében hozott közgyűlési 
döntés alapján a tagszervezetek által fizetett tagdíj összege a versenyengedély-
hosszabbítással rendelkező tagok számának ezer forintos szorzata (maximum 55 ezer 
Ft). A tagszervezetek versenyengedéllyel rendelkező tagjai száma minimális mértékben 
csökken, ezt látni lehetett a 2021. évi költségvetési tervben is. Az elmondottak miatt 
nem növekedhet, nem növelhető a Szövetség bevétele. A növelésre abban az esetben 
adódik lehetőség, ha a tagsági díj módosításra kerül, vagy az alapja vagy a 
személyenként számított összeg. természetesen a növelés nem érinti a 2021. évet, arra 
legkorábban 2022-ben kerülhet sor.  

A hozzászólók megfelelőnek tartották a jelenlegi tagdíj megállapítási rendet és a 
módosítását nem tartják aktuálisnak. Átgondolását és a 2022. évi közgyűlésre történő 
terjesztése előtt javasolták, hogy az elnökség a tagszervezetek és azok tagjai véleményét 
is hallgassa meg és annak ismeretében tárgyalja elnökségi ülésen. 

4/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

A tagsági díj növelését célszerű és indokolt előkészíteni, azzal kapcsolatban fel kell 
mérni a tagszervezetek és tagjaik álláspontját. A tagszervezetek és a tagok 
véleményének megismerése valamennyi elnökségi tag kötelessége. A vélemények 
összegzése a főtitkár feladata, amelyet a 2022. évi közgyűlés előkészítő elnökségi 
ülésre kell előterjeszteni. 

Az elnök a Szövetség bevételének növelése témakörben felvetette a regisztrációs díj 
emelést. Elmondta, hogy több éve változatlan a regisztrációs díj. Az emelésnél az 
óvatosság elve alapján kisebb mértékű emelést lehet kitűzni.  

A kérdéskörhöz valamennyi elnökségi tag hozzászólt. A hozzászólók mindegyike 
kiemelte, hogy csak a minimális összegű emelést tudják elképzelni, tekintettel arra is, 
hogy a résztvevők a magasabb életkorú korosztályból kerülnek ki, amire a díjak 
megállapításánál figyelemmel kell lenni.  

Kisebb vita alakult ki a tekintetben, hogy hogyan lehet a versenyen résztvevőket terhelő 
kiadásokat szinten tartani vagy mérsékelni, tekintettel arra, hogy a versenyeken az 
étkezés egyre magasabb összegű.  

Többen egyetértettek abban, hogy a regisztrációs díjat legfeljebb 500 forinttal, 2000 
Ft-ra lehet emelni, amelyből a verseny rendező tagszervezet használhasson fel a 
továbbiakban is 500Ft-ot. (Többen jelezték, hogy ez a fedezete a tradicionálisan adott 
lilahagymás zsíros kenyérnek, amit a rendező tagszervezetek adnak a verseny idején.) 

A regisztrációs díj emelés kapcsán az elnökség a tagsági díjhoz hasonló következtetésre 
jutott. 
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5/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

A verseny regisztrációs díj növelésének 2000 Ft-ra történő emelését a 2022. évi 
közgyűlésre indokolt előkészíteni. A tagszervezetek véleményének megismerését 
követően szükséges az elnökségnek értékelni és azt követően előterjeszteni a 
közgyűlésre.  

A témakörhöz kapcsolódva az elnökség tagjai közül néhányan jelezték, hogy a 
versenyen résztvevőket motiválni szükséges, azon túl is, hogy a selejtezőkön kupát és 
oklevelet kapnak. Ez főleg a döntőkön adott díjazáson túl a selejtezőn vagy az 
elődöntőn is célszerű lenne díjazást biztosítani. Elhangzott, hogy a díjazásra minimális 
létszámot jelentene, pl. az első helyezettek kapnának. A felvetést többen arra 
hivatkozással nem támogatták, mivel erre forrással 2021. évre nem rendelkezik a 
Szövetség.  

A kérdéskör tárgyalásakor szót kapott a gazdálkodást végző meghívott is, aki elmondta, 
hogy még pontos adatok nem állnak rendelkezésre a 2021. évi bevételekről. A jelenlegi 
adatok ismeretében elmondható, hogy a felvetésre, a jelezett díjazásra forrás nem áll 
rendelkezésre. Az átgondolandó, hogy ilyen díjazással a 2022. évi költségvetést is 
megterhelje az elnökség. A felvetés, mely szerint a selejtezőn 1-3 helyezett részére kupa 
kerül átadásra jelentősen megterheli a Szövetség költségvetését. A korábbi időszakban 
több igény lett megfogalmazva, hogy a döntőkbe jutott versenyzőket szélesebb körben 
díjazza az elnökség, amire azonban a költségvetés nem ad lehetőséget.  

Az elnök az elhangzott kérdésekre és felvetésekre elmondta, hogy a Szövetség 
rendszeresen pályázik működési és beruházási forrásokra is, de támogatást az elmúlt 
években nem kapott. A lehetőséggel továbbra is él az elnökség, pályázatokat nyújt be, 
de erre alapozva nem lehet olyan normatív döntést hozni díjazásról, a meglévő díjazási 
forma bővítéséről. Arról csak akkor lehet dönteni, ha stabil, biztos bevételi forrás vagy 
tartalék áll rendelkezésre. Erre jelenleg a díjak emelésével van lehetőség, amely még az 
elnökséget is megosztja. 

5/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

Az elnökség a döntők díjazását a selejtezők és a társasági ulti elődöntőt követően, 
a bevételek ismertében tárgyalja, ugyancsak ekkor tárgyalja az egyéb cím 
díjazását, az adható összegeket. 

Az egyebek között tárgyalta az elnökség a rendező tagegyesületek által a versenyeken 
biztosított körülményekkel kapcsolatos felvetést. A Keleti régió tagszervezetei 
nehezményezték, hogy 2020. évi társasági elődöntőkön nem volt egységes a távolról 
érkezők vendégül látása. A váltakozó hevességű hozzászólásokat az elnök azzal zárta le, 
hogy a Szövetség nem kötelezheti a rendező tagegyesületek olyan tevékenységre, ellátás 
nyújtására, amelyhez nem ad külön forrást. Jelezte arra kell törekedni, hogy a 
versenyek honlapon való kiírásában szerepeljen minden fontos információ, amely 
alapján a résztvevők egyértelműen tudhatják, hogy mit várhatnak. Természetesnek 
tartotta, hogy a résztvevők vagy a tagegyesületük vezetői egyeztessenek a szervező 
egyesület felelőseivel, hogy nem legyen kellemetlen meglepetés, az nem lehet senkinek 
a célja.  

6/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

Az elnökség felhívja a területei felelősök és a szakági felelősök figyelmét, hogy a 
versenyfelhívás honlapra való felrakáskor törekedjenek arra, hogy a verseny 
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valamennyi fontos körülménye, adata (regisztrációs díj, étkezés ideértve a már 
hagyománynak tartalmazó zsíros kenyér biztosítását, díjazás, szállás esetén az 
azzal nyújtott szolgáltatások stb.) a verseny kiírásban megjelenjen.  

Az egyebek között tárgyalta az elnökség a bíróképzéssel kapcsolatos témakört.  

Az elnök jelezte, hogy ez a kötelezettség, a bíró képzés megjelenik a Szövetség 2021. évi 
feladatai között. A bíróképzés keretében a meglévők képzésével és a minősítés 
megőrzésére vagy magasabb minősítés odaítélésére kell törekedni. 

Az alelnökök felvetésére az elnök elmondta, hogy új személyek, főleg fiatalabb 
korosztály tagjai bevonására törekszik, illetve az időpont még nem pontosított. Arra a 
selejtezők lezárását követően, az őszi időszakra lehet legkorábban szervezni. A 
bíróképzésről tájékoztatni kel a tagszervezeteket és kérni őket minél szélesebb körben 
kérjék tagjaikat a bírói képzésen való részvételre, majd a versenyeken aktív 
tevékenységre. 

Az elnök a területi felelősöktől, a szakági felelősöktől kérte, hogy a lehetőségek szerint 
a verseny előtt legyen kijelölve a két bíró, hogy a versenyen résztvevők tudják, kihez 
forduljanak a vitás esetben. A versenyek kezdésekor a megnyitóban jelezzék a 
résztvevők részére, hogy az adott versenyen kik látják el a bírói feladatot, és ki a vezető 
bíró. 

A bírók egyeztetett álláspontjáról minden esetben a vezető bírónak kell a döntést 
kihirdetni. A bírók a többiektől elkülönülve egyeztessék az álláspontjukat, a döntést 
követően ne legyen más vélemény. 

Az elnökség tagjai egyetértettek azzal, hogy a bíróképzést egy később egyeztett 
időpontban kell megtartani.  

7/2021. 07. 16. számú Elnökségi határozat 

Az elnökség 2021-ben megszervezi a bírók képzését, melynek keretében új 
személyek képzésére is sor kerül, később egyeztetett időpontban, amelyről 
tájékoztatják a tagszervezeteket és az érintetteket.  

Az elnök az elnökségi ülést 14 óra 20 perben bezárta. 

Szajol, 2021. július 16. 

A jegyzőkönyvet készítette: Tóth Bálint 

Muzslai Róbert elnök 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Borbély Imre alelnök 


