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1/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat 
A Magyar Ulti Szövetség alakuló ülésén a tagok egyhangúlag kifejezik azon szándékukat, hogy a társadalom és 
az egyén közös értékeinek kielégítése céljából kulturális, a magyar hagyományok megismerését és ápolását 
elősegítő - az Alapszabályban részletezett - tevékenységek támogatására az alapszabályban kitűzött célok elérése 
érdekében szövetséget kívánnak létrehozni a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. tv., és a 2000. évi CXLV. tv. alapján. A társadalmi szervezetek szövetségének neve: 
Magyar Ulti Szövetség. 
 
2/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat 
A MAUSZ Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Szövetség alapszabályát. 
 
3/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat 
Az Alapszabály 8. § (2) bekezdés, a 13. § (1/g) bekezdés, 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) bekezdés, illetve a 18. 
§ (1-2) bekezdése alapján a MAUSZ Közgyűlése titkos szavazás után egyhangúlag határozott az elnökség 
összetételéről. A MAUSZ elnöke: Horváth László, főtitkár: Hajdu Imre, alelnökök: Benyovszki Pál, Hajnal 
András, Kádas Mihály, Regőczi Miklós, Szeregnyi László 
 
4/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat   
Az Alapszabály 8. § (1) bekezdés, a 9. § (2) bekezdés, a 13. § (1/g) bekezdés, a 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) 
bekezdés, a 18. § (1-2) bekezdése, illetve a 23. § (1) bekezdése alapján a MAUSZ Közgyűlése titkos szavazás 
után egyhangúlag határozott a Felügyelő Bizottság elnökének személyéről. A MAUSZ Felügyelő Bizottságának 
elnöke Vizi Béla. 
 
5/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat   
Az Alapszabály 8. § (1) bekezdés, a 9. § (2) bekezdés, a 13. § (1/g) bekezdés, a 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) 
bekezdés, a 18. § (1-2) bekezdés, illetve a 23. § (1) bekezdés alapján a MAUSZ Közgyűlése titkos szavazás után 
egyhangúlag határozott a Felügyelő Bizottság tagjainak személyéről. A MAUSZ Felügyelő Bizottságának tagja: 
Bakos Sándor és Fehér János. 
 
6/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat   
Az Alapszabály 8. § (1) bekezdés, a 13. § (1/i) bekezdés, 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) bekezdés, illetve a 25. 
§ (1) bekezdés alapján a MAUSZ Közgyűlése titkos szavazás után egyhangúlag határozott a Fegyelmi és Etikai 
Bizottság összetételéről. Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai: Jozaf Csaba, Kelemen Gyula, Somossy László. 
 
7/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat   
Az Alapszabály 8. § (1) bekezdés, a 13. § (1/i) bekezdés, 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) bekezdés, illetve a 26. 
§ (1) bekezdés alapján a MAUSZ Közgyűlése titkos szavazás után egyhangúlag határozott a Szabályalkalmazási 
Bizottság összetételéről. A szabályalkalmazási Bizottság tagjai: Ertel István, Pánovics László, Várhomoki 
Ambrus. 
 
8/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat   
Az Alapszabály 8. § (1) bekezdés, a 13. § (1/i) bekezdés, 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) bekezdés, illetve a 27. 
§ (1) bekezdés alapján a MAUSZ Közgyűlése titkos szavazás után egyhangúlag határozott az Ifjúsági és 
Informatikai Bizottság személyi összetételéről. Az Ifjúsági és Informatikai Bizottság tagjai: Prorok Márton, 
Kovács Csaba, Zsíros György. 
 
9/Kgy/2006. (01. 14.) sz. határozat 
Az Alapszabály 13. § (1/j) bekezdése alapján a MAUSZ Közgyűlése a tagdíj éves mértékét 15. 000.- Ft-ban 
állapítja meg. 
 
10/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag módosítja az Alapszabály 5. § (1) bekezdését, a 
következőképpen:  
A Szövetség tagja lehet minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyesület, vagy hivatalosan bejegyzett 
egyesület keretében működő öntevékeny csoport (pl. klub) amennyiben elfogadja a Szövetség jelen 
Alapszabályát. 
 
11/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag módosítja az Alapszabály 10. § (2) bekezdését, a 
következőképpen:  
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A közgyűlésen szavazati joggal a tagok és az elnökség tagjai rendelkeznek. 
 
12/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) bekezdése, 6. § (1-3) bekezdése, illetve 13. § (1/h) bekezdése alapján a Magyar Ulti 
Szövetség közgyűlése egyhangúlag elfogadja a Pesti Ulti MókA Ulti Klub tagfelvételi kérelmét. A klubot tagja 
sorába felveszi. 
 
13/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Tiszaberceli Szabadidő Egyesület tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja 
sorába felveszi. 
 
14/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a XXI. Század SC (Miskolc) tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja sorába 
felveszi. 
 
15/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Szentendre Környéki Ulti Klub tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés a klubot a MAUSZ tagja sorába 
felveszi. 
 
16/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Solexis Ulti Egyesüet (Nyíregyháza) tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ 
tagja sorába felveszi. 
 
17/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Gyömrői SE tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja sorába felveszi. 
 
18/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Szolnoki Ulti Egyesület tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja sorába 
felveszi. 
 
19/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Lajosmizse és Környéke Ulti Klub tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés a klubot a MAUSZ tagja 
sorába felveszi. 
 
20/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése ellenszavazat 
nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadja a Magyar Ultisok Országos Egyesülete (Budapest) tagfelvételi kérelmét. 
A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja sorába felveszi. 
 
21/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Zöld Szem Környezetvédeli Egyesület (Budapest) tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet 
a MAUSZ tagja sorába felveszi. 
 
22/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés felkéri a Szabályalkalmazási Bizottságot, hogy a következő közgyűlésre készítsen írásbeli 
előterjesztést a 2006. évi ulti versenyeken alkalmazott szabályok alkalmazásának tapasztalatairól. Minél 
szélesebb körből beszedett információk és vélemények alapján készítsen javaslatot a 2007. évi társasági ulti 
versenyeken alkalmazandó szabályokról, illetve szabálymódosításokról. 
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23/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés 7 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a közép-dunántúli régió eddig megrendezett két versenye 
nem számít bele a 2006. évi Szabad Föld Nagydíj Nemzeti Ulti Bajnokság eredményébe. Az ott szerzett ranglista 
pontok – értelemszerűen – törlésre kerülnek, de az ott szerzett értékszámok érvényesek maradnak.  
 
24/Kgy/2006 (07. 16.) sz. határozat  
A 2006. évi versenykiírás rendelkezései alapján a 6 régió legjobb 20-20 versenyzője lenne jogosult bejutni az 
országos elődöntő két fordulójába. Mivel azonban csak három régióban sikerült lebonyolítani az 5 selejtező 
fordulót, a Közgyűlés 16 igen és 3 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy összevonja a régiókat és a 3 régió 
legjobb 120 versenyzője juthat az elődöntőbe.  
 
25/Kgy/2006 (07. 16.) sz. határozat 
A 2006. évi Szabad Föld Nagydíj Nemzeti Ulti Bajnokság elődöntőinek tartalék játékosai a 120. helyezettet 
követő sorrendben következnek. Szavazati arány: egyhangú 
 
26/Kgy/2006 (07. 16) sz. határozat 
A Közgyűlés 10 igen és 10 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy az elődöntőbe jutott játékosoknak nem 
kötelező elindulni mindkét fordulóban. 
 
27/Kgy/2006 (07. 16) sz. határozat  
A Közgyűlés 2 nem szavazat mellett hozta meg a következő határozatot. A 2006. évi Szabad Föld Nagydíj 
Nemzeti Ulti Bajnokság elődöntőiben történő indulásra 120 fő szerzett jogot. Amennyiben a 120 fő közül nem 
nevez mindenki az első elődöntőre, a hiányzó létszámot a tartalékok közül töltjük fel. A második elődöntő 
fordulóban alanyi jogon indulhat az elődöntőbe jutott 120 fő és szintén alanyi jogon indulhatnak az első 
fordulóban résztvett tartalék játékosok is.   
 
28/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés 10 igen és 10 nem szavazat mellett elvetette Prorok Márton módosító javaslatát az elődöntők 
pontozásáról. A módosító javaslat lényege az volt, hogy az elődöntők pontozása hasonló rendszer szerint 
történjen, mint a selejtezőké. Így hát érvényben marad a versenykiírás szerinti rendszer, azaz a selejtező fordulók 
győztese 120, utolsó helyezettje 1 pontot kap.  
 
29/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A 2006. évi Szabad Föld Nagydíj Nemzeti Ulti Bajnokság elődöntőinek időpontja: 2006. október 14. és 2006. 
november 11. A döntő időpontja 2006. december 2. 
 
30/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egy ellenszavazattal megbízza az elnökséget azzal, hogy a selejtező két fordulójának helyszínére 
pályázatot írjon ki. A pályázat kiírásának határideje: 2006. július 20. A pályázat beadásának határideje 2006. 
augusztus 10. Az elődöntők helyszínéről a pályázatok alapján a MAUSZ elnöksége dönt. A Közgyűlés 
felhatalmazza az elnökséget a döntő helyszínének kiválasztásával. Határidő: 2006. augusztus 10. 
 
31/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag és módosítás nélkül elfogadja a MAUSZ Fegyelmi és Etikai Szabályzatát, ami a mai 
naptól hatályos.  
 
32/Kgy/2006. (07. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Magyar Ulti Szövetség kitüntető díjairól szól előterjesztést a következő 
módosítással: az írásos előterjesztés 2. § (3) bekezdését a következőképpen módosítja: A díjazottak oklevelet 
kapnak. 
 
1/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egy tartózkodás 
mellett elfogadja a Tiszaújvárosi Kártya Egyesület tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ 
tagja sorába felveszi. 
 
2/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a DH Szerviz UE (Debrecen) tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja sorába 
felveszi. 
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3/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Szegedi Szabadidősport Egyesület (2SzE) tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a 
MAUSZ tagja sorába felveszi. 
 
4/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés az elnökség 2006. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadja. 
 
5/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
Az Alapszabály 8. § (1) bekezdés, a 13. § (1/i) bekezdés, 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) bekezdés, illetve a 25. 
§ (1) bekezdés alapján a MAUSZ Közgyűlése nyílt szavazás után határozott a Fegyelmi és Etikai Bizottság Jozaf 
Csaba lemondása által megüresedett helyéről. A Közgyűlés a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjának egyhangúlag 
Flaisz Károlyt szavazta meg. A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai: Flaisz Károly, Kelemen Gyula, Somossy 
László. 
 
6/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
Az Alapszabály 8. § (2) bekezdés, a 13. § (1/g) bekezdés, 14. § (3) bekezdés, a 15. § (1-4) bekezdés, illetve a 18. 
§ (1-2) bekezdése alapján a MAUSZ Közgyűlése nyílt szavazás után határozott a Hajdu Imre lemondása által 
megüresedett főtitkári tisztségről. A Közgyűlés egyhangú szavazással a MAUSZ főtitkárának Hajdu Imrét 
választotta.  
 
7/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 8. § (2) bekezdésének 1. francia bekezdését egyhangúlag 
módosítja a következőképpen: Dunamenti régió (Budapest város, Fejér, Bács-Kiskun, Veszprém megyék). 
 
8/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 8. § (2) bekezdésének 1. francia bekezdését hat 
ellenszavazat mellett módosítja a következőképpen: Dunamenti régió (Budapest város, Fejér, Bács-Kiskun, 
Veszprém és Somogy megyék). 
 
9/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 9. § (3) bekezdését 13 igen és 8 nem szavazat mellett a 
következőképpen módosítja:  
A továbbjutáshoz az 5 selejtező közül legalább hármon részt kell venni. Ha valaki mind az öt selejtező fordulón 
részt vesz, akkor a három legjobb eredménye számít. Az elődöntőbe régiónként az így legtöbb pontot szerzett 
10 versenyző jut tovább.  
 
10/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 9. § (3) bekezdését egyhangúlag a következőképpen 
módosítja:  
A továbbjutáshoz az 5 selejtező közül legalább hármon részt kell venni. Ha valaki mind az öt selejtező fordulón 
részt vesz, akkor a három legjobb eredménye számít. Az elődöntőbe régiónként az így legtöbb pontot szerzett 10 
versenyző jut tovább. A fennmaradó helyekről – elsősorban a régiókban indult versenyzők számának és az 
esetlegesen bekapcsolódó új régiókban induló versenyzők számának figyelembe vételével – az elnökség 
dönt.    
 
11/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 9. § (5) bekezdését egyhangúlag kiveszi a tervezetből. Ez a 
következő: „Ha dunántúli ultis centrumok létrejönnek, akkor törekedni kell a bekapcsolásukra a dunamenti vagy 
a hegyvidéki régió versenyébe. Amennyiben ez a bekapcsolódás túl későn történne ahhoz, hogy a megfelelő 
versenyszámot elérjék, az idei példa alapján törekedni kell arra, hogy a régió legjobbjai helyet kapjanak az 
elődöntőben.” 
 
 
12/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 10. § (3) bekezdésének módosítását 2 igen és 19 nem 
szavazat mellett elutasítja. A módosítás lehetővé tette volna, hogy az elődöntőbe jutottaknak ne kelljen 
nevezniük a versenyekre.   
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13/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 2. § (3) bekezdésének módosítását 5 igen és 16 nem 
szavazat mellett elutasítja. A módosításra javasolt, majd elutasított kiegészítés a következő volt: „A bemondott 
négy ász mellé a csendes durchmars is elszámolható.”  
 
14/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 4. § (5) bekezdésének módosítását egyhangúlag elfogadja. 
A 4. § (5) bekezdés módosítás után a következő:  
A védők lapjából egyértelműen látható teljesíthetetlen bemondások (20 nélküli 20-100, 40 nélküli 40-100, adu 
hetes nélküli ulti) nem szabálytalanok, azonban észrevételük esetén automatikusan buknak. A viták elkerülése 
végett ezek felfedezését érdemes azonnal jelezni, amíg az könnyen és egyértelműen bizonyítható. Ezeket meg 
kell kontrázni az első körben, másképpen csak az alapértékét köteles fizetni a felvevő. Amennyiben a bemondás 
összetett volt, a bemondás megjátszható felét kötelesek lejátszani a védők. Sima passzt kijátszás és az aduszín 
bemondása előtt kontrával el lehet dobni. Más esetekben a bedobáshoz a partnerek beleegyezése 
szükséges. 
 
15/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 6. § (2) bekezdésének módosítását 2 igen és 19 nem 
szavazat mellett elutasítja. A módosító javaslat a következő volt: 
Licitálás: 

- valamelyik la láthatóvá vált. Büntetés: új osztás 
 
16/Kgy/2007. (01. 20) sz. határozat 
A Közgyűlés 9 igen és 11 nem szavazat mellett elutasítja a tervezet 6. § (3) bekezdésének módosítását, miszerint 
a védőjátékos renonsza esetén a felvevőnek kétszeres, a védőtársnak egyszeres értéket fizet. 
 
17/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 6. § (2) bekezdésének módosítását 16 igen és 5 nem 
szavazattal elfogadja. A módosítás a következő: 
Licitálás: 

- nem piros aduszín elárulása. Büntetés: a vállalás dupla értékének kifizetése mindkét védő részére 
 
18/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 6. § (3) bekezdésének módosítását 9 igen, 11 nem 
szavazattal elutasítja. A módosító javaslat a következő volt: 
A védő – renonsza esetén – a felvevőnek kétszeres, a társnak egyszeres értéket fizet. 
 
19/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a 2007. évi versenyszabályzat-tervezet 6. § (3) bekezdésének utolsó mondatának törlését 17 igen, 4 
nem szavazattal megszavazza. A törölt rész a következő: A már biztosan teljesített vagy elbukott vállalások 
nem tartoznak ebbe a körbe, azokat a szokásos módon kell jóváírni. 
 
20/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés a Magyar Ulti Szövetség 2007. évi versenyszabályzatát a módosítások után 20 igen, 1 tartózkodó 
szavazat mellett megszavazza.  
 
21/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Magyar Ulti Szövetség kitüntető díjairól szóló szabályzata alapján – titkos szavazással - a Közgyűlés a 2006. 
év játékosának Várszegi Szilárdot, az év emberének Prorok Mártont, az év egyesületének a Szolnoki Ulti 
Egyesületet választja.  
 
22/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Magyar Ulti Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazással meghatalmazza Tóth Bálintot és Vizi Bélát a 
Szövetség bankszámlájának aláírási jogának gyakorlásával. 
 
23/Kgy/2007. (01. 20.) sz. határozat 
A Közgyűlés kötelezi az elnökséget arra, hogy 5 (öt) napon belül dolgozza ki a 2007. évi társaságiulti és sportulti 
nemzeti bajnokság versenynaptárát.  
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24/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése négy 
tartózkodás mellett elfogadja a Celldömölki VSE tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ 
tagja sorába felveszi. 
 
25/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Martin kertvárosi Egyesület tagfelvételi kérelmét. A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja 
sorába felveszi. 
 
26/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
Az Alapszabály 5. § (1) illetve 6. § (1-3) bekezdése alapján a Magyar Ulti Szövetség közgyűlése egyhangúlag 
elfogadja a Tiszaladányi községi Tűzotó- Polgárőr- Sport és Ifjúági Közhasznú Egyesület tagfelvételi kérelmét. 
A Közgyűlés az egyesületet a MAUSZ tagja sorába felveszi. 
 
27/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés 2 igen és 2 tartózkodás mellett (a játékvezetői tanfolyam és vizsgával kapcsolatban) elutasítja Vizi 
Béla módosító javaslatát. A módosító javaslat szerint A és B kategóriájú játékvezető képzést kellett volna 
bevezetni. 
 
28/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 

 
Játékvezetői tanfolyam  

tematika és vizsgakövetelmények 
 
 
A Magyar Ultiszövetség 2008. évi hivatalos versenyeit hivatalos, játékvezetői vizsgával rendelkező versenybíró 
közreműködésével lehet megrendezni. A játékvezetői tanfolyam és vizsga tematikája, valamint a 
vizsgakövetelmények a következők. 
 
Amennyiben egy tagegyesület hivatalos versenyt kíván rendezni, a bíróküldésre a Versenyrendezési-, valamint a 
Fegyelmi és Etikai Szabályzat rendelkezései az iránymutatók.  
 
A játékvezetői tanfolyam és vizsga célja: 
A vizsgát tett játékvezető a verseny folyamán az érvényben lévő szabályokkal összhangban lévő ítéleteivel 
biztosítsa a verseny zavartalan lebonyolítását és a fair play szem előtt tartását. A játékvezetőnek tisztában kell 
lennie: 

- az ultis szoftverek (sorsoló, osztó) felhasználói szintű kezelésével, 
- a sportultis excel táblázatok adatbevitelével, 
- a licitek megnevezésével, értékével, sorrendiségével,  
- a renonsz-szabályokkal, 
- a szövetség különféle szabályzataival és határozataival: 

- versenyszabályzat, fegyelmi és etikai szabályzat, igazolási szabályzat, fegyelmi határozatok, elnökségi 
állásfoglalások.  

 
A tanfolyam moduljai 
 

1.) Ultis szoftverek kezelése és alkalmazása 
a.) A sorsolóprogram funkciói, lehetőségei és alkalmazása 
b.) A lapgeneráló program funkciói, lehetőségei és alkalmazása 
c.) A versenybíró feladata a sportulti versenyen  

Előadó: Prorok Márton 
Időtartam: alpontonként 30 perc 
 
2.) Excel tábla az sportulti versenyeken (adatbevitel) 
Előadó: Benyovszki Pál 
Időtartam: 1 óra 
 
3.) A versenyszabályzat (tények és alkalmazásuk) 
Előadó: Benyovszki Pál 
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Időtartam: 1 óra 
 
4.) Fegyelmi és Etikai Szabályzat (fegyelmi határozatok, állásfoglalások) 
Előadó: Flaisz Károly 
Időtartam: 1 óra 
 
5.) Igazolási Szabályzat és Versenyrendezési Szabályzat 
Előadó: Hajdu Imre 
Időtartam: 1 óra 

 
Vizsgakövetelmények 
 
1/a.) Egy fiktív verseny résztvevőinek gépre vitele, és a fordulók párosítása 
1/b-c.) 7 asztalos sportulti verseny egy fordulójának lapgenerálása, jegyzőkönyvek nyomtatása, tokok kiosztása, 
helytelen jegyzőkönyv bejegyzések javítása, renonszok elbírálása. 
2.) Az előre megadott excel táblába az előző 7 asztalos verseny játékosadatainak és jegyzőkönyveinek bevitele. 
3.) A licit tábla készség szintű ismerete, renonszok és egyéb szabályok alkalmazása egy fiktív esetleírás alapján. 
4.) A Fegyelmi és Etikai Szabályzat vétségnek minősülő eseteinek felismerése és azok szankciói gyakorlati példa 
alapján. A Fegyelmi Bizottság jogköre, határozathozatala, fellebbezési lehetőség a határozat ellen.  
5.) Az igazolás menete, iratai, hatálya.  
6.) Egy társaságiulti és egy sportulti verseny rendezésének feltétele, a verseny menete. 
 
Jelentkezési határidő 
2007. november 15. 
 
Részvételi díj 
5 000 Ft/fő – a konzultáció időpontja előtt átutalással a Szövetség bankszámlájára. 
 
Megfelelés 
90-100%:  jól megfelelt 
80-90%:  megfelelt 
80% alatt:  nem felelt meg 
 
Konzulensek, egyben a vizsgabizottság tagjai 
Benyovszki Pál, Flaisz Károly, Hajdu Imre, Prorok Márton  
 
A sikeres vizsgát tett játékvezetők jogosulttá válnak arra, hogy bármilyen hivatalos ultiversenyen 
versenybíróként közreműködjenek. A vizsga sikeres elvégzését oklevél és fényképes igazolvány bizonyítja. 
 
A konzultáció és a vizsga időpontja: 2008. január (később meghatározott időben és helyszínen. 
  
A tanfolyam résztvevői jelentkezésük után elektronikus úton megkapják a tantárgyi segédleteket, amiből lehet 
készülni a vizsgára. 
 
A tanfolyam (konzultáció) és a vizsga egy napon kerül lebonyolításra.   
 
29/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag támogatja Benyovszki Pál javaslatát, miszerint az elnökségi tag visszahívásának 
intézménye maradjon benne az Alapszabályban.  
 
30/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Vizi Béla Alapszabály módosító javaslatát, miszerint az elnökségi tag 
visszahívható, ha a BTk-ba ütköző cselekmény miatt jogerősen elítélik. 
 
31/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Havay Tibor Alapszabály módosító javaslatát, miszerint az elnökségi tag 
visszahívható, ha a Közgyűlés vagy az elnökség részéről rábízott feladatot tartósan nem végzi el. 
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32/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés négy ellenszavazat mellett elfogadja Gyöngyösi Géza Alapszabály módosító javaslatát, miszerint 
az elnökségi tag visszahívható, ha az elnökségi tag tartósan külföldön tartózkodik. 
 
33/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés 15 igen és 11 nem szavazat mellett elfogadja Gyöngyösi Géza Alapszabály módosító javaslatát, 
miszerint az elnökségi tag visszahívható, ha a rábízott munka elvégzését egészségi állapota nem teszi lehetővé. 
 
34/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Daróczyné Vízer Katalin Alapszabály módosító javaslatát, miszerint az 
elnökségi tag visszahívható, ha a Fegyelmi és Etikai Bizottság jogerősen elmarasztalja. 
 
35/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés 19 igen, 6 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadja Uthy Ilona Alapszabály módosító javaslatát, 
miszerint az elnökségi tag visszahívható, ha viselkedésével folytatólagosan vét a társadalmi és emberi normák 
ellen (erősen ittas, fenyegető magatartást tanúsít). 
 
36/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Magyar Ultiszövetség Közgyűlése az Alapszabályt a következőkben módosítja. 

2. § (1) bekezdés 
A Szövetség elnevezése: Magyar Ulti Szövetség  
helyett 
A Szövetség elnevezése: Magyar Ultiszövetség 
 
2. § (3) bekezdés 
A Szövetség székhelye: 3950 Sárospatak, Táncsics u. 11. 
helyett 
A Szövetség székhelye és levelezési címe: 3950 Sárospatak, Táncsics u. 11. 
 
5. § (1) bekezdés 
A Szövetség tagja lehet minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyesület, vagy hivatalosan bejegyzett 
egyesület keretében működő öntevékeny csoport (pl. klub), amennyiben elfogadja a Szövetség jelen 
Alapszabályát. 
helyett 
A Szövetség rendes tagja lehet minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyesület, vagy hivatalosan 
bejegyzett egyesület keretében működő öntevékeny csoport (pl. klub), amennyiben elfogadja a Szövetség jelen 
Alapszabályát. A belépési szándékot tagfelvételi lap kitöltésével és postázásával kell bejelenteni az 
elnökségnek, amit a soron következő közgyűlés tárgyal.  
 
5. § (2) bekezdés 
A Szövetség pártoló, illetve tiszteletbeli tagja lehet továbbá bármely természetes személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság, illetve jogi személy, amennyiben elfogadja a Szövetség Alapszabályát. 
helyett 
A Szövetség pártoló, illetve tiszteletbeli tagja lehet továbbá bármely természetes személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság, illetve jogi személy, amennyiben elfogadja a Szövetség Alapszabályát. A 
pártoló tagság feltétele a MAUSZ pénzbeli vagy egyéb támogatása. A pártoló és a tiszteletbeli tagságról a 
közgyűlés szavaz. 
 
6. § (4) bekezdés 
A szövetségi tagság megszűnése: 

- kilépéssel, 
- kizárással, 
- tagdíj határidőre való befizetésének felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén törléssel.  
- a tag jogutód nélküli megszűnése esetén megszűnéssel.  

helyett 
A szövetségi tagság megszűnése: 

- kilépéssel, 
- kizárással, 
- tagdíj határidőre való befizetésének felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén törléssel. A 

tagdíjfizetési határidő minden naptári év június 1. napja.   
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- a tag jogutód nélküli megszűnése esetén megszűnéssel.  
 
6. § (5) bekezdés 
A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. Az elnökség a kilépési szándék 
megtárgyalását a következő Közgyűlésen napirendre veszi. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején 
keletkezett kötelezettségei alól. 
helyett 
A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. Az elnökség a kilépési szándék 
megtárgyalását a következő Közgyűlésen napirendre veszi. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején 
keletkezett kötelezettségei alól. 
 
7. § (1) bekezdés 
A tagok jogai: 
helyett 
A rendes tagok jogai: 
 
7. § (2) bekezdés 
A tagok kötelezettségei: 
helyett 
A rendes tagok kötelezettségei 
 
7. § (3) bekezdés 
A pártoló, illetve tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tagokéval, de a közgyűlésen 
tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkeznek. Szavazati jogosultságuk nincs.  
 
Az eddigi 7. § (3) bekezdés 7. § (4) bekezdésre változik változatlan tartalom és szöveg mellett.  
 
18. § (6) bekezdés 
Az elnökségi tag a következő esetekben hívható vissza: 

- ha a BTk-ba ütköző cselekmény miatt jogerősen elítélik, 
- ha a Közgyűlés vagy az elnökség részéről rábízott feladatot tartósan nem végzi el, 
- ha az elnökségi tag tartósan külföldön tartózkodik, 
- ha a rábízott munka elvégzését egészségi állapota nem teszi lehetővé, 
- ha a Fegyelmi és Etikai Bizottság jogerősen elmarasztalja, 
- ha viselkedésével folytatólagosan vét a társadalmi és emberi normák ellen (erősen ittas, vagy  

fenyegető magatartást tanúsít). 
    
37/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Hajdu Imre javaslatát, ami a Fegyelmi és Etikai Szabályzat módosításáról 
szól. Ezek szerint törlésre kerül a szabályzat 6. § (1) bejezdés c.) pontjának következő mondata: „A fegyelmi 
vétséget elkövető játékosnak fellebbezési lehetősége van, amit a MAUSZ Fegyelmi és Etikai Bizottságához 
nyújthat be a fegyelmi vétség elkövetését követő 48 órán belül.”   
  
38/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Fegyelmi é Etikai Szabályzat következő módosításait:  
 
6. § (1) a.) 
Figyelmeztetés (sárga lap). A figyelmeztetés csak az adott versenyre érvényes, a következő versenyre elévül. 
helyett 
Figyelmeztetés (sárga lap). A figyelmeztetés csak az adott versenyre érvényes., a következő versenyre 
elévül. Ha valaki egy versenyidény alatt két sárga lapos figyelmeztetést kap, egy mérkőzésről 
automatikusan eltiltást kap.  
 
6. § (1) b.)  
A versenyből történő kizárás (piros lap). 
helyett 
Az adott versenyből történő azonnali kizárás (piros lap). 
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6. § (1) b.) – 2. bekezdés 
A 6. § (1) (2) bekezdéseiben kiszabott büntetés(ek)et a verseny bírája hozza meg, ami ellen helyszíni 
fellebbezési lehetőség nincs. A fegyelmi vétséget elkövető játékosnak fellebbezési lehetősége van, amit a 
MAUSZ fegyelmi és Etikai Bizottságához nyújthat be a fegyelmi vétség elkövetését követő 48 órán belül. 
helyett 
6. § (1) c.)  
A nemzeti bajnokság versenyein szerzett „lapos” figyelmeztetésekkel együtt járó eltiltás a következő 
bajnoki fordulóra érvényes, azt nem lehet letölteni „sima” értékszámszerző versenyen.  
A 6. § (1) (2) bekezdéseiben kiszabott büntetés(ek)et a verseny bírája hozza meg, ami ellen helyszíni 
fellebbezési lehetőség nincs. A fegyelmi vétséget elkövető játékosnak fellebbezési lehetősége van, amit a 
MAUSZ fegyelmi és Etikai Bizottságához nyújthat be a fegyelmi vétség elkövetését követő 48 órán belül. 
 
6. § (1) d.)  
A közreműködő játékvezetők minden versenyről jelentést küldenek a Fegyelmi és Etikai Bizottság (FEB) 
elnökének, amiben rögzítik a kiosztott sárga vagy piros lapok mennyiségét, azt, hogy ki kapta és miért 
(lásd a mellékelt jegyzőkönyv-mintát). Az esetleges nemleges jegyzőkönyvet is továbbítani kell. A sárga (és 
piros) lapos figyelmeztetéseket a FEB nyilvántartásba veszi. 
 
6. § (1) c.) d.) pontjai így 6. § (1) e.) f.) pontra változnak  
 
A FEGYELMI HATÁROZAT NYILVÁNTARTÁSA 
20.§ 
helyett 
A FEGYELMI HATÁROZAT NYILVÁNTARTÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE 
20.§ 
 
20.§ 
(3) 
A fegyelmi határozatokat az Ulti Hírek következő számában kell közzé tenni. 
 
39/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés 15 igen és 12 nem szavazattal elfogadja a Versenyrendezési Szabályzat 1. § (4) bekezdés (d) 
pontjának módosítását: „Sportulti versenyen a játékvezető játékosként nem vehet részt azon a versenyen, ahol 
bíráskodik. Ez alól a 6. § (3) bekezdésében írt esetben lehet eltérni.” 
 
40/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Benyovszki Pál 5. § (2)-ra vonatkozó módosító javaslatát: „Ha az 
eredményt bevivő versenybíró hibázik, lehetőség van az eredmény korrigálására.” 
 
41/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Benyovszki Pál 5. § (4) bekezdés zárójeles részének módosító javaslatát: 
„…ebben az esetben az előző asztal játékosai megtartják az asztalon elért eredményüket, az adott asztal 
játékosai pedig vétlenek.”  
 
42/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés a módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadja a Versenyrendezési Szabályzatot.   
 
43/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag és módosítás nélkül elfogadja a 2007. évi költségvetést. 
 
44/Kgy/2007. (09. 16.) sz. határozat   
A Közgyűlés egyhangú szavazattal határoz arról, hogy a MAUSZ kéri felvételét a Nemzeti Sportszövetségbe 
együttműködő sportszövetségként. A további intézkedések megtételével megbízza az elnökséget. 


