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Magyar Ultiszövetség 

Budapest 

Ananász u. 46 

1 1 7 2 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Ultiszövetség Közgyűléséről 

A Közgyűlés helye és időpontja:  

1. Helye: Budapest, Diósy Lajos u 22/A, Erzsébetliget étterem terme, 

2. Időpontja: 2022. február 12, 9 óra 45 perc 

3. A Közgyűlés típusa: Éves rendes közgyűlés 

A Magyar Ultiszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöke, Muzslai Róbert 9 óra 50 
percben megnyitja a Közgyűlést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés akkor 
határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.  

Az elnök megállapítja, hogy a Szövetséghez tartozó tíz tagszervezből jelen van hat 
tagszervezet küldötte. Jelzi, hogy két alelnök, akik a debreceni, a tiszaberceli 
tagszervezet küldöttjei, továbbá a nyíregyházi tagszervezet elnöke egy gépjárműben 
utaznak, de az autó pályán történt baleset miatti korlátozás miatt késnek és egy alelnök 
a vonat késése miatt hamarosan érkezik. Bejelenti, hogy a tagszervezetek lehetséges 33 
fő küldött létszámából 18 fő (54%) van jelen, amelyből 4 fő tisztségviselő (elnök és 
három fő alelnök). 

a) A Közgyűlésen megjelent tagszervezeteket és az azokat képviselő személyek nevét 
(a később érkezőkét is) a jelenléti ív tartalmazza, amely csatolásra kerül a 
jegyzőkönyvhöz. 

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

Az elnök jelezte, hogy közgyűlés levezető elnöki tisztet maga tölti be. Kérte 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/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag Muzslai Róbertet választotta meg levezető elnöknek. 

A levezető elnök jelezte, hogy a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Tóth Bálintot kéri 
fel. 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: 
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2/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag Tóth Bálintot jegyzőkönyvvezetőnek elfogadta. 

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 Imre és 
Mózes György személyét fogadja el erre a feladatra a Közgyűlés. Más jelölt/jelöltek 
hiányában a jelölt személyeket kérdezi, hogy a feladatot elvállalják-e. 

Borbély Imre és Mózes György is jelezte, hogy elvállalja. Nyílt szavazás után a 
jegyzőkönyvvezetők személyéről a Közgyűlés a következő határozatot hozta: 

3/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal Borbély Imrét és Mózes Györgyöt jegyzőkönyv 
hitelesítőnek elfogadta. 

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/2022. (02. 12.) sz. határozat 

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

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

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

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

1. A Magyar Ultiszövetség 2021. évi szakmai tevékenységének átfogó 
értékelése 
előadó: Muzslai Róbert MAUSZ elnök,  

2. A Magyar Ultiszövetség 2021. évi szakmai tevékenységének szakági 
értékelése  

felelős alelnökök és a főtitkár 

3. A Magyar Ultiszövetség gazdálkodása 2021-ben, 
előadó: Tóth Bálint, gazdálkodással megbízott 

4. A Magyar Ultiszövetség 2022. évi költségvetés ismertetése és elfogadása  
előadó: Tóth Bálint, gazdálkodással megbízott 

5. A Magyar Ultiszövetség Felügyelő Bizottságának beszámolója, értékelése  
előadó: Száraz László a Bizottság elnöke 
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6. A Magyar Ultiszövetség Fegyelmi Bizottságának beszámolója  
előadó: Varga Ferenc a Bizottság elnöke 

7. A Magyar Ultiszövetség bajnokságainak lebonyolítása 2022-ben. 
előadó: Gyöngyösi Géza főtitkár 

8. A Magyar Ultiszövetség Versenyrendezési szabályzatának, Etikai és 
Fegyelmi Szabályzatának aktualizálása  
előadó: Gyöngyösi Géza főtitkára, Muzslai Róbert elnök 

9. Egyebek  

Muzslai Róbert: Felteszem a kérdést, van-e további javaslat újabb téma a Közgyűlés 
napirendre tűzésére.  

Bakos Sándor alelnök új napirendi pontként javasolta a tagdíj megállapítását felvenni. 
A levezető elnök javasolta a kérdéskör egyéb napirendi pontok közötti megtárgyalását. 

Muzslai Róbert levezető elnök feltette a kérdést, hogy elfogadja-e a Közgyűlés a 
kiküldött napirendi pontokat a meghívó szerinti sorrendbe tárgyalja, a Bakos alelnök 
úr által felvetett témakör tárgyalására az egyebek napirendi pont között kerüljön sor. 
Nyílt szavazás után a Közgyűlés a következő határozatot hozta. 

5/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés három ellenszavazattal elfogadta, hogy a Közgyűlés a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat, a meghívó szerinti sorrendbe tárgyalja. A tagdíj 
fizetéssel kapcsolatos alelnöki felvetés az egyebek napirendi pont keretében kerül 
tárgyalásra. 

A napirend elfogadását követően a levezető elnök jelezte, hogy a 2021. évben végzett 
munkáról – a napirend szerint – Önmaga átfogóan, részleteiben a szakágazatok 
tevékenységéért felelősök, a csapat versenyek tekintetében Háda Menyhért alelnök, a 
sportulti versenyek kapcsán Bakos Sándor alelnök, a társasági ulti versenyrendszer 
tapasztalatairól Gyöngyösi Géza főtitkár számol be. 

1) A beszámoló elején az Elnök megköszöni a tagszervezeteknek és sporttársaknak, 
továbbá az elnökségnek az odaadó munkát, amely hozzájárult, hogy „a koronavírus 
korlátozásokat követően rövid rendelkezésre álló időben valamennyi szakágban 
megrendeztük a versenyeket és a döntőket”.  

Az elnök beszámolójában kiemelte, hogy a 2021. év sem volt könnyű. 
„Bajnokságainkat az előre tervezett módon és formában lebonyolítottuk. Azon 
problémákat melyek menet közben adódtak - különös tekintettel a koronavírus 
járványra -, az Elnökség az adott helyzetben a legjobb belátása szerint igyekezett 
megoldani. Döntéseink alapja az volt, hogy a zömmel idős sporttársaink, 
természetesen a fiatalokról sem megfeledkezve, a lehető legkisebb kockázatnak 
legyenek kitéve a versenyeken. Amíg a jogszabályok engedték addig fenntartottuk 
bajnokságainkat és versenyeinket, úgy, hogy minden helyszínre biztosítottuk a 
maszkokat, a fertőtlenítőket és a lázmérőket. Ezen döntéseket elnökségünk utólag is 
áttekintette, és vagy rendkívüli ülésen, vagy rendes elnökségi ülésen átbeszélte, és a 
tanulságokat levonta. 

A covid vírus 2021-ben éreztette igazán hatását a versenyeinken indulók létszámánál, 
sajnálatos módon minden szakágunkban csökkent a létszám. 2019-20-21 évek adati: 
Sportulti 82-114-65 fő, Csapatbajnokság 47-54-52 csapat, Társasági 202-198-174 fő 
vett részt. Legkiegyensúlyozottabb szakágunk a csapatbajnokság. Itt még növekedést 
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is láthatunk 2019-hez képest (2020-hoz viszont csökkenést). Örömteli a létszámok 
vizsgálatánál, hogy a nyugati régióban több mint 10%-kal többen indultak a 
társasági ulti versenyeken. A legfájóbb, és egyben a legdöbbenetesebb a sportultin 
indulók száma a keleti régióban több mint 50%-kal csökkent az előző évihez képest. 
Azt el kell, hogy mondjam, hogy a régió felelőseink aktív munkája sokat segíthet azon, 
hogy bajnokságaink létszáma növekedjék, ezáltal is növelve a bevételeket. A 2019. évi 
közgyűlésünkön mondtam, hogy az ulti dicsőségéhez és elismeréséhez vezető út, nem 
mindig sima és egyenes vonalú. Ezt most is fenntartom azzal a módosítással, hogy 
utunk kezd kisimulni és kiegyenesedni. 

Elvégeztem, illetve elvégeztük életünk egyik nagy feladatát, és letettük alapjait egy 
közös útnak, melynek a vége nem lehet más, mint e Hungarikum világbajnokságának 
megszervezése. Október végén az Országgyűlés alelnökével folytattam megbeszélést, 
a parlamenti irodájában, abban maradtunk, hogy elsőre szervezzünk egy Kárpát 
medencei bajnokságot. Ha ez sikeres lesz akkor lépjünk tovább. Alelnök úr 
támogatásáról biztosított bennünket. Január végén az Emberi Erőforrások 
Minisztérium Ágazati Értéktár vezetőjével tárgyaltam a minisztériumban az ulti 
hungarikumok közé kerülése érdekében.” 

Beszámolt arról, hogy a Szövetség a döntőket méltó módon rendezte meg és anyagi 
lehetősége szerint díjazta. Megjegyezte, hogy sajnálatos a szurkolóink kevesebb 
létszámban, és kevésbé ünnephez illő öltözékben jelentek meg a társasági ulti döntőn. 

Bejelentette, hogy a Szövetségnél egy fegyelmi ügy volt, ami borzolta a kedélyeket, amit 
végül megnyugtató módon lehetett lezárni. A tanulságokat leszűrte az elnökség és Ő 
vállalta és átdolgozta a fegyelmi és etikai szabályzatot. A módosításoknál a 
leglényegesebb elem az, hogy aki olyan vétséget követ el, amit a bíró piroslappal 
„jutalmaz”, az ne jelenhessen meg a legközelebbi rendezvényünkön, hanem 3 
versenytől automatikus eltiltást kapjon.  

Kiemelte, hogy a 2022. évi elnökségi feladatok közé kell tartoznia a bírói 
továbbképzésnek, melynek feladata, a bírói minősítések megtartása, illetve magasabb 
minősítés elérése, valamint, ha új sporttársak szeretnének bírói vizsgát tenni, 
számukra a lehetőség biztosítani. Elmondta, hogy a tapasztalatai szerint a bírói 
továbbképzés fontos és szükséges a szövetség működésének magas színvonalához. 
Március 12-e lehet a megfelelő időpont Budapesten. 

A beszámoló végén ismételten, mindenkinek megköszönte a 2021-ban végzett 
áldozatos és hasznos munkát. Szavazásra tette fel a kérdést. Kifogadja el az elnök 
beszámolóját. 

6/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazással fogadta el az elnök beszámolóját a Szövetség 
2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját. 

A levezető elnök jelzi, hogy a szakági (csapatbajnokság, sportulti-, társasági ulti 
bajnokság) felelősök tevékenységéről a felelős alelnökök és a főtitkár számol be. 

2/A) Háda Menyhért alelnök a csapatbajnokság szervezéséről a tapasztalatai 

A csapatversenyek felelőse Háda Menyhért elmondta, hogy a csapatversenyek 
eredményesek voltak. A döntő kivételével – amelyen nem tudott részt venni – 
rendkívüli esemény nem volt. A tagszervezetek által rendezett versenyekre a helységek 
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biztosítása megfelelő volt, a rendelkezésre álló programmal a versenyek jól kezelték a 
csapat és az egyéni eredményeket is.  

Elmondta, hogy a 2021. évben a három régióban egységes pontozási elv alapján, azonos 
időben játszottak a csapatok. A Keleti régióban a szabályok „merev tagszervezet 
tagjaiból összeálló csapat” értelmezése miatt az első fordulóban kevesebb csapat 
indulhatott a verseny rendszerben.  

A versenyeken 52 csapat indult, amelyből 21 jutott a döntőbe. A szabályoknak 
megfelelően a döntőbe olyan csapatok jutottak, amelyek megfeleltek a 
versenykiírásoknak. A döntőbe jutott csapatok megoszlása a Keleti régióból 5, a Déli 
régióból 5, a Nyugati régióból 11 csapat. Az elnökségi döntés alapján (Kelti régióból 
döntőbe jutott csapat lemondta a versenyt) az érintett régióból a legmagasabb 
pontszámot elért csapat lett a döntő részvevője.  

A döntőt bírói hibák, továbbá egy csapatnak a verseny vége előtti eltávozása tette 
sajátossá, ami miatt a szabályok egységes értelmezésére nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni. 

A döntő a tervezett helyszínen Szegeden, megfelelő körülmények lett rendezve. Az 
azonos helyen játszók (A, B, C játékos) külön terembe való elhelyezés megvalósításáért 
köszönet illeti a rendezőket, a szegedi ultisokat.  

Meg kell említeni Debrecen-1 csapat eredményességét, hiszen a 2019. és 2020. években 
elért második helyezés után 2021-ben bajnok lett. A csapatverseny döntőben az egyéni 
szereplésben Nagy István, Keksz Kálmán remekelt, mivel egyéniben az első és második 
helyen végeztek. 

Hozzászólás Gyöngyösi Géza főtitkár részéről hangzott el, a hozzá érkezett 
észrevételeket ismertette. Sokan nehezményezték a létszámot, a 21 csapatot alkotó 63 
fő és a 10x15 leosztást soknak tartották, mivel rendkívül hosszú időt igényel. A 
javaslatok között szerepelt, hogy a döntőbe 15 csapat jusson és 7x15 leosztással játszák 
a döntőt, ezt a szabályzat aktualizálásánál, a kapcsolódó napirendi pontnál el kell 
dönteni. 

Az elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a csapatulti versenyekről szóló 
beszámolót. 

7/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a csapatverseny szakág 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

2/B) Bakos Sándor alelnök a sportulti bajnokság végrehajtása. 

Az alelnök elmondta, hogy új feladatát igyekezett nagy igyekezettel, odafigyeléssel 
ellátni, több-kevesebb sikert ér el. Nehéz feladatnak tartja a létszám növelését.  

Beszámolójában az alelnök kiemelte, hogy a sportulti versenyen résztvevők létszáma 
jelentősen elmarad a társasági ulti versenyek létszámától, főként a Keleti és a Déli 
régióban. A Déli régióban önálló verseny rendezése nem volt, a sporttársak a nyugati 
régió által szervezett versenyen vettek részt.  

A létszámcsökkenés mögött több tényező is van.  

Elmondta, hogy a 2021. évi versenyek szervezésében nagy meglepetéssel szolgált 
számára, hogy az általa is képviselt Keleti régióban milyen kevés fő vett részt a 
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selejtezőkön. Azt érzékelte, hogy a sporttársak egy része nem látja a pontozási rendszer 
lényegét, amit jobban el kell magyarázni, mivel a verseny folyamán a versenyzők 
nehezen látják át. 

Tájékoztatta a Közgyűlést, csalódott akkor amikor a Keleti régióban – a Kocsordi 
Önkormányzat támogatásával – helyi sportulti versenyt szervezett, amelyre 
tisztességes díjazás lett kitűzve, ennek ellenére mindössze 9 fő jelentkezett. A verseny 
sajátossága ellenére is arra mutatott, hogy a sportulti versenyek szervezésére nagyobb 
hangsúly kell fektetni, és ha szükséges a szabályokat átgondolást követően módosítani. 

Jelezte, hogy a selejtezők kevesebb létszámtól függetlenül a döntő a szabályok szerint 
21 fő részvételével lett szervezve. A Közgyűlési döntésnek megfelelően a döntőnek 
Kisvárda adott otthont. Kiemelte, hogy a döntőt a térség országgyűlési képviselője, dr. 
Seszták Miklós, Kisvárda polgármestere Leleszi Tibor, és a versenyek helyt adó 
Bessenyei György Gimnázium igazgatója Bíró Gábor is megtisztelte.  

Kiemelte, hogy a színvonalas versenyen új bajnokot avatott az sportulti társasága. A 
Nyugati régió sportulti versenyen való részvétel sikerét jelzi, hogy az első négy helyen 
a régió játékosai végeztek. 

Befejezésül megköszönte a kapott támogatást az elnökségtől és a tagszervezetektől. 

Az elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a sportulti versenyekről szóló 
beszámolót. 

8/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a sportulti verseny szakág 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Az elnök 10 óra 40 perckor bejelenti, hogy megérkeztek a baleset, illetve a vonat 
késéséből adóan kezdésre itt nem lehetett képviselők is. Átadta a szót a társasági felelős 
főtitkárnak. 

2/C) Gyöngyösi Géza főtitkár társasági ulti versenyek rendezése  

A főtitkár elmondta, hogy amint a koronavírus helyzet adta lehetőséget biztosított a 
jelen helyszínen – a hatályos korlátozó intézkedések betartásával – megrendezte a 
Szövetség a 2020. évi bajnoki döntőt., amelyen új bajnok avatására került sor.  

Betartva az éves versenynaptárban foglaltakat a társasági ulti tervezett öt fordulója 
rendben megrendezésre került. A szabályozásnak és a verseny naptárban 
meghatározottaknak megfelelően a társasági ulti versenyek egy része a 
csapatversennyel együtt lett rendezve. Az együttes rendezésre a visszajelzések 
kedvezőek. Erre figyelemmel a 2022. évi verseny rendszerben három alkalommal lesz 
a csapatversennyel együtt rendezve a társasági ulti. 

A 3 elődöntő a régiókban voltak megtartva. Az elődöntő első fordulója Budapest, a 
második Zalaegerszegen, a harmadik forduló Nyíregyházán volt. A másodikfordulójára 
kissé csökkent az érdeklődés. A döntőbe 21 fő jutott be, amelyből 11 fő a Nyugati, 5 fő a 
Keleti és 5 fő a Déli régiót képviselte. A döntő színvonalas megrendezéséhez a helyszínt 
Budapesten a Stefánia Palota biztosította. 

Hozzászólás a társasági ulti elődöntő Nyíregyházi rendezéséhez kapcsolódott, a 
felvetésben nehezményezték az elődöntőhöz méltatlan elhelyezést, a zsúfoltságot. 
További kérdés, felvetés az elhangzott beszámolókhoz nem volt.  
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Az elnök szavazásra tette fel a társasági ulti felelős beszámoló elfogadásával 
kapcsolatos kérdést. Ki fogadja el a társasági ulti versenyekről szóló a főtitkári 
beszámolót. 

9/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A társasági ultiért felelős főtitkár 2021. évi társasági ulti verseny szakág 
beszámolóját a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta 

3.)–4.) A Szövetség 2021. évi gazdálkodása és 2022.év költségvetése előterjesztése 
napirendek tárgyaláskor a levezető elnök jelezte, hogy egymást követően kerül 
elmondásra, mivel mindkét témakört a gazdasági felelős, Tóth Bálint adja elő.  

A 2021. 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 
tervezett szinten voltak. 

Jelentette a Közgyűlésnek, hogy a bevallási, adó és járulékfizetési kötelezettségnek a 
Szövetség határidőben eleget tett. A kiadások között a befizetett adójárulék is szerepel. 
Beruházás 2021-ban egy esetben volt. A döntő színvonalas rendezéséhez egy darab 
hordozható vetítővászon lett beszerezve. 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. 

A tagszervezetek rendszeresen fizették a regisztrációs díjat, a versenyengedélyekkel 
kapcsolatos kötelezettségeiket és a tagsági díjat.  

Tóth Bálint elmondta, hogy a versenyengedély kártyák gyártatására/gyártására 2021-
ban odafigyelt, ledolgozta az elmaradást. A Szövetség év végén a korábbi évnél 
kevesebb tartalékkal rendelkezik, de ez is lehetővé teszi a 2022. év indítását és 
zökkenőmentes vitelét. 

A 2022. év költségvetése előterjesztése napirendi pontnál a gazdasági feladatokat ellátó 
elmondta, hogy a 2022. évi tervnél, nem vette figyelembe a tervezett regisztrációs díj 
növekedését, mivel az addig kockázatot jelent, amig a Közgyűlés jóváhagyása nem 
történik meg. A terv a 2021. évi bázis számait vette alapul. A bevételek bővülésével nem 
lehetett számolni, ezzel összefüggésben a kiadások is a korábbi évhez hasonló 
összegben lett tervezve.  

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 helyett a főtitkár. 

A főtitkár tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Száraz László koronavírus miatt 
karanténban van, emiatt nem tud a Közgyűlésen részt venni. A Felügyelő Bizottság a 
szabályok betartásával elvégezte a munkáját, a 2021. évi gazdálkodás ellenőrzéséről és 



 

 
8 

a 2022. évi költségvetésre vonatkozó véleményéről készített dokumentumot a 
főtitkárnak elküldte.  

A dokumentumot a főtitkár felolvasta.  

„A gazdálkodás ellenőrzés során a FB 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 
kezelésére. A verseny rendezése során a költségekről (500 Ft) kiállított számlák 
benyújtása – a MUOE és Kecskeméti Hírös Ulti Klub Egyesület kivételével – 2021-ben 
is esetleges. 

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.” 

A gazdálkodásról készített beszámolóhoz és a 2022. évi költségvetéshez hozzászólók 
elsősorban a 2021. év körülményeit, annak korlátozó hatásait emelték ki. A Szövetség 
gazdálkodását megfelelőnek tartották, ugyanakkor felhívták a figyelmet a befizetések 
időben történő rendezésére.  

A levezető elnök megkérdezte van-e valakinek felvetése, kérdése. Kérdés felvetés nem 
volt. Szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a 2021. évi gazdálkodásról szóló 
beszámolót. 

10/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését figyelembe véve a gazdálkodásról 
szóló 2021. évi beszámolót, a költségvetés teljesítését 2444 E Ft bevétellel, 3060 E 
Ft kiadással egyhangú szavazattal fogadta el. 

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a 2022. évre készített 
költségvetést, annak kiadási és bevételi összegeit. 

11/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve a Közgyűlés egyhangú 
szavazattal fogadta el a 2022. évi költségvetést 2158 E Ft bevételi és 2447 E Ft 
kiadási összeggel. 

6) A levezető elnök jelezte, hogy a következő napirendi pont előadója Fegyelmi és 
Etikai Bizottság elnöke lenne, azonban Ő kórházi kezelés miatt nem tud részt venni a 
Közgyűlésen. 
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A Fegyelmi és Etikai Bizottság a Szövetség Elnöke részére adott tájékoztatás alapján a 
versenyeken résztvevők alapvetően betartották a normákat, fegyelmi vagy etikai vétség 
miatti tárgyalásra egy esetben került sor.  

A levezető elnök a 2021. évi eset kapcsán tájékoztatta a Közgyűlést a fegyelmi eset 
részleteiről. A versenyen nem volt, nem kértek az érintettek bírói intézkedést. Az egyik 
versenyző később tett bejelentést a Fegyelmi és Etikai Bizottságnak, aki döntött, 
azonban a döntésnél a feljelentett versenyzőt nem kérdezték meg. A versenyző, mint 
kiderült nem kapta meg a FEB levelét, mivel nem azon a lakcímen lakik. Ez az esetet is 
követelte a szabályzat felülvizsgálatáét és pontosítását. 

Az elnök elmondta, hogy meg kell követelni, hogy a rendező szervezetek az általuk 
rendezett versenyen rendelkezzenek piros- és sárgalappal, amit a bírónak odaadnak, 
továbbá a versenyszabályzattal. 

Az elnök kérte, a szavazást a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolójáról. 

12/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal fogadta el a Fegyelmi és Etikai Bizottság 
beszámolóját. 

7)-8)-9) napirendi pontok összevont tárgyalása. 

A Magyar Ultiszövetség versenyeinek lebonyolítása 2022. évben napirendi pontot 
Gyöngyösi Géza főtitkár vezette elő. Elmondta, hogy a 2022. évi versenyrendszer és a 
versenynaptár kialakítása időben megtörtént, a versenynaptár a Szövetség honlapján 
elérhető.  

A versenyek kezdete 9 óra 30 perc. 2022-ben három régióba (Északi, Déli, Nyugati) 
szervezve kerülnek a versenyek megszervezésre. A Nyugati régióban alapvetően a 
Magyar Ultisok Országos Egyesülete tagjai, a további régiókban több tagszervezet 
tagjai versenyeznek. 

A társasági ulti verseny rendszer keretében 2022-ben is megszervezésre kerül az 
egyenesen az elődöntőbe verseny, valamint régióként 5 társasági ulti selejtező. Az 
elődöntőbe jutó létszám régiónként 22-22-22 fő és 24 létszámarányosan a régiókból, 
továbbá egyenesen az elődöntőbe versenyek 1 és 2. helyezettje, összesen nyolc fő, 
valamint a Szövetség elnöke.  

Bakos Sándor felvetése volt, ne legyen együtt a társasági és a csapatverseny, 
figyelemmel arra, hogy külön regisztrációs díj fizetés van ezért kérte a Közgyűlést a 
szavazásról. 

Farkas Gyula reagált a felvetésre. Jelezte 2021-ben akkor vettek részt többen a 
versenyeken, ha társasági ulti együtt volt a csapatversennyel. Példaként Bakos alelnök 
régiója, a keleti régió versenyen résztvevők adatait emelte ki. 

A két alelnök között hosszabb vita alakult ki, amelyhez Borbély Imre csatlakozott, aki 
a versenyzők részéről felmerült kiadásokat értékelte az együtt szervezett versenyek 
esetében, továbbá elmondta, hogy kevesebb verseny nap szükséges, ami által a 
résztvevők kiadását (utazás, étkezés, csökkentett regisztrációs díj stb.) mérsékli és ez 
volt az elnökségnek is a célja. 
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A vita lezárásaként az elnök szavazásra tette fel a kérdést. Ki támogatja, hogy a társasági 
ulti versenyek együtt legyenek szervezve a csapatversenyekkel, megtartva az egyéni 
pontozást. 

13/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés három ellen szavazattal fogadta el, hogy 2022-ben is a társasági 
ultiversenyek együtt szervezhetők a csapatversennyel, a versenyeken biztosítani 
kell az egyéni pontozást. 

Az egyebek napirendi ponthoz tartozóan a  továbbiakban hosszabb vita alakult ki a 
tagdíjfizetés mértékével kapcsolatban.  

Bakos Sándor felvetette a tagdíj fizetéssel kapcsolatban legyen a tényleges létszámhoz 
kötve. Ragaszkodott ahhoz, hogy a tagdíjfizetés létszámhoz kötéséhez, ne kapjon 
kedvezményt a nagyobb létszámú tagegyesület. Ehhez csatlakozott Rehó Lajos a 
Nyíregyházi Fészek Ulti Egyesület elnöke, aki a régiók létszámát elemezte. 
Megfogalmazta, hogy a MUOE versenyengedéllyel rendelkezők létszáma miatt legyen 
négy régióba szervezve a versenyrendszer, úgy, hogy a MUOE tagjai két régióba 
versenyeznek. 

Farkas Gyula Rehó Lajos felvetésére elmondta, hogy a MUOE tagszervezeti játszanak 
a Nyugati Régióban, akik nem önállóak. Ehhez kapcsolódott a gazdasági felelős 
hozzászólása, aki a felvetésre elmondta téves megközelítés a létszámokat a régiókkal 
összehozni. 

Több bekiabálás és külön vita alakult ki a küldöttek között, pro és kontra hangzott el a 
tagdíj rendszer szabályai mellett (legyen minden szervezetnek annyi létszáma, mint a 
MUOE-nak, a szervezethez tartozó tagok után fizessenek a tagszervezetek tagdíjat stb.). 

A felvetésekre az Elnök reagálásában elmondta a Közgyűlési határozatok változását a 
tagdíj fizetéséről. Jelezte, hogy érvényes szabály van a tagdíj fizetésre. Elmondta, hogy 
mennyivel több bevételt ad a MOUE, mint a többi tagszervezet. Amennyiben a több 
szervezet lenne a MUOE, abban az esetben több kiadás kapcsolódna (kupa stb.) és a 
tagdíjbevétel sem biztos, hogy növekedne. Az elnök által elmondottakhoz csatlakozott 
Pusztai Péter is elmondva, hogy korábban a kis létszámú (tíz-huszonöt fős) 
tagszervezetek sújtotta a magasabb összegű tagdíj. Jelenleg csak a MUOE fizet több 
tagsági díjat, mint a korábbi Közgyűlés által meghatározott 30 ezer Ft. A jelenlegi 
szabály gyakorlatilag minden tagszervezetnek kedvezőbb, nem lenne szerencsés ezt 
részletes elemzés nélkül megváltoztatni.  

Az elnök azzal zárta le a vitát, hogy érvényes Közgyűlési határozat van a tagdíjról a 
szerint kell eljárni.  

A jelenlévők kérésére öt perc szünetet rendelt el. 

A szünet után, 12 óra 45-kor a főtitkár folytatta a 2022. évi versenyrendszerrel 
kapcsolatos előterjesztést. Jelezte a csapatversenyek is régiós lebonyolításúak. A 
döntőbe a három selejtezőn részt vett csapatlétszám arányában jutnak a csapatok. A 
főtitkár kiemelte, hogy a 2021-ben három társasági ulti verseny együtt kerül 
megrendezésre a csapatversennyel. A döntőbe 15 fő jut, ahol 7x15 leosztás van. 

14/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egy ellenszavazattal fogadta el a 2022. évi versenyrendszerben a 
társasági ulti döntőben 15 fő vesz részt, 7x15 leosztással.  
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A főtitkár elmondta, hogy a verseny regisztrációs díjak több mint tíz éve nem módosult. 
Figyelemmel arra, hogy a bevétel jelentős részét adja, amiből a díjazás és a működés 
van finanszírozva indokolt az emelése. A díj mértékét 2000 Ft/fő-re történő emelését 
javasolja, azzal, hogy abból a rendező szervezetek 500 Ft-ot felhasználhatnak. 

A társasági és a csapatverseny együttes rendezésekor a regisztrációs díj 3500 Ft/fő, 
amelyből a rendező szervezetek 500 Ft-ot használhatnak fel.  

Az elnök szavazásra tette fel kérdést a verseny regisztrációs díj összegével 
kapcsolatban. Elfogadja-e a Közgyűlés a regisztrációdíj 2000 Ft-ban történő emelését. 

15/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal fogadta el a 2022. évi versenyrendszerben 
(társasági, csapat, sportulti) a regisztrációs díj összege 2000 Ft/fő, amelyből a 
rendező tagszervezet 500 Ft-ot használhat fel.  

A folytatásban a főtitkár jelezte, hogy a csapatversenyen résztvevőkkel kapcsolatos 
szabály pontosításra került. A csapatok tagjai az egyes fordulókban változhatnak, azzal 
a feltétellel, csak olyan személy lehet a csapat tagja, aki az éves verseny rendszerben 
más csapatban nem játszott. A csapat több tagszervezet tagjaiból is állhat.  

A döntőbe jutott csapatokra is igaz a tagok cseréjére vonatkozó szabály. Farkas Gyula 
elmondta, hogy a program megengedi a személycserét. A különleges helyzetben 
előfordulhat, hogy egy fő kiesése estén kétfővel is tovább játszhat a csapat a 
tartalékcsapatból nem lehet a belépéssel pótolni (már játszott). 

Tímár László felvetésére, hogy a döntőbe jutott csapat mind három tagja cserélhető-e. 
Válaszában Farka Gyula alelnök és a levezető elnök kitért, hogy a csapat állandó, a 
tagjai a korábban felelevenített szabályok szerint cserélhetők. 

Bakos Sándor felvetésére, ha valaki kiesik a játékból, a csapatból akkor már (két fővel) 
nem alkot csapatot. 

A felvetésre az Elnök elmondja, hogy aki a döntőre eljutott és a kieső személlyel is 
lehetőséget kell adni a csökkentett létszámú csapat részére a játékra. Ehhez 
csatlakozott Farkas Gyula, jelezte, hogy mivel mindenki játszik mindenkivel az 
érintettek osztottan kapnak – egységesen – három pontot. Ilyen esetben a döntőre 
meghívott tartalék csapatból a kieső létszám nem pótolható.  

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el, hogy a csapatdöntőbe 15 
csapat jusson és ott 7x15 leosztással játszák a döntőt. 

16/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egy ellenszavazattal fogadta el a 2022. évi versenyrendszerben a 
csapatdöntőben 15 csapat vesz részt, 7x15 leosztással.  

A Magyar Ultiszövetség versenyrendezési szabályzat módosításait (8. pont) 
pontrészletesen megvitatták a küldöttek. A pontosításokat a képviselők áttekintették 
észrevétel, hozzászólás nem volt. 

A levezető elnök szavazásra tette fel a kérdést, ki fogadja el a versenyrendezési 
szabályzat módosítását. 
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17/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal fogadta el a versenyrendezési szabályzat 
módosításait. 

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

Az összevont napirendi pont keretében a 8. napirendi pontnak megfelelően tárgyalta a 
Fegyelmi és Etikai Szabályzat módosítását. 

Az elnök a szabályzat kivetítésével részletesen ismertette a módosított részeket.  

Kiemelte, a szigorításokat, amelyet a fegyelmi vétséget elkövetőkkel alkalmazni kell. A 
legfontosabb a piros lap hatálya, ami automatikusan három – a Magyar Ultiszövetség 
éves verseny naptárban rögzített – versenyről való eltiltást von maga után a piros lap 
kiosztását követően  

A levezető elnök fontosnak tartotta, hogy ha esemény történt a versenyen, akkor 36 
órán belül a bírónak a jelentést meg kell küldenie a Fegyelmi és Etikai Bizottságnak, 
hogy az tudjon mielőbb intézkedni. Ez ad lehetőséget arra, hogy mielőbb le lehessen 
zárni az esetet. 

Kiemelte – verseny rendező tagszervezetek és a sporttársak tájékoztatását is szolgálja 
az a szabály, hogy – a hat hónapot meghaladó eltiltást a Szövetség honlapján közzé kell 
tenni. 

18/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a Fegyelmi és Etikai Szabályzat 
módosításait. 

Az elnök a versenyrendezési szabályzathoz hasonlóan kérte a főtitkárt, hogy mielőbb 
kerüljön felrakásra a Szövetség honlapjára. 

A szavazások lezárását követően az elnök röviden összefoglalta, hogy a Közgyűlés 
elvégezte a munkáját. Részletesen megtárgyalta a 2021-ban végzett tevékenységről és 
a gazdálkodásról szóló beszámolókat és határozatában elfogadta a végzett munkát, a 
2022. évi költségvetést, a Versenyrendezési szabályzat és a Fegyelmi és Etikai 
Szabályzat módosítását. 

A napirendek tárgyalása végén az elnök a sportulti versenyek rendezése kapcsán – a 
szakági értékelésben elmondott érvekre hivatkozva – kérte a Közgyűlést, adjon még egy 
kis időt, hogy a sportulti verseny miként az éves értékelésben elhangzottakra legyen 
szervezve. Jelezte, hogy a sportultival kapcsolatban az éjszaka 2 órakor egyeztettet dr. 
Szabó Imrével.  

A sportulti versenyrendszer rendezéshez feladatként határozta meg a sportulti felelős 
alelnök felé, hogy dr. Szabó Imrével, Farkas Gyulával és vele mielőbb legyen 
megbeszélés, a versenyek szervezéséről, hogy március végén már annak megfelelően 
indulhasson a versenyrendszer. A tervezettek szerint a sportulti versenyen – a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően – 2 selejtező eredménye alapján lehet a döntőbe jutni. 

Szavazásra tette fel a kérdést, hozzájárul-e a Közgyűlés, hogy a sportulti 
versenyrendszer részletes szabályait az Elnökség az első verseny előtti időpontig 
rendezze, amiről a tagszervezeteket tájékoztatja. 
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19/Kgy/2022. (02. 12.) sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal hozzájárult, hogy az Elnökség a sportulti 
verseny rendszer kereteit részletesen kidolgozza és arról a tagszervezeteket 
tájékoztassa. 

A közgyűlés végén Szűrös György kért szót és tájékoztatta a Közgyűlést, mint új 
tagszervezet a 2021. évi tapasztalatairól. Kitért arra, hogy a tagszervezetek miként 
tudnak a településükön működő sport egyesületek vagy más egyesület keretei között 
működni, támogatást kapni.  

Pozitív példaként említette a saját ulti szakosztályuk tagjai támogatásának feltételeit, 
ahol követelményként fogalmazták meg a sportulti versenyen való részvételt. 

Az elnök végezetül megköszönte a képviselőknek az aktív részvételt és eredményes 
munkát, minden megválasztott tisztségviselőnek sok sikert, jó játékot kívánva bezárta 
Közgyűlést.  

A Magyar Ultiszövetség 2022. évi február 12-ei Közgyűlése 14 óra 45 perckor 
befejeződött.  

Kmf. 

 …….…………………… ……………………………………. 

 Tóth Bálint Muzslai Róbert 

 jegyzőkönyvvezető levezető elnök 

 

  
                                                     A jegyzőkönyvet hitelesíti: 

 Borbély Imre Mózes György 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 


