
 

U L TI H írek  

 

4. évfolyam 1. szám (16.) 2008. április                          A Magyar Ultiszövetség ingyenes kiadványa 

 

Kedves Olvasó! 

 
Hosszabb szünetet követıen kerül kiadásra a 2008. év 
elsı Ulti Hírek kiadványa, megváltozott külsıvel.  
 
Mindannyian tudjuk, hogy az elızı évek kiadványai 
szinte teljes egészében Hajdu Imre munkáját tükröz-
ték.  
A kiadvány szerkesztését továbbra is vállalta volna, 
azonban még így is nagy őrt kellett volna betölteni, 
hiszen İ nemcsak szerkesztıje volt az Ulti Híreknek, 
hanem a legtöbb cikk írója is egyben. 
 
A jövıben megpróbáljuk nélküle megoldani az Ulti 
Hírek kiadását. Formáját tekintve kicsit egyszerőbb 
lesz, de bízunk benne, hogy a tartalma kárpótol majd 
minket.  
 
Sok hiányosságot kellene pótolnunk, hiszen a 2007-es 
év bajnoki döntıinek beszámolója is elmaradt, pedig 
valamennyi érintett (nem beszélve a gyıztesekrıl) 
megérdemelné, hogy beszámoljunk a versenyrıl. 
 
Bízom benne, hogy kapunk majd segítséget a beszá-
molók megjelenéséhez, mint ahogy azt az idei verse-
nyek esetében már kértük (és ezúton is kérjük!!) az 
érintettektıl. 

Egy valamiben szeretnénk újítani: sőrőbben megjelen-
tetni az Ulti Híreket, esetleg eseményekhez (pl. baj-
noki fordulókhoz kötıdıen), hogy minél frissebb 
információkkal szolgáljon.  
 
Inkább Hírlevél jellegő lesz tehát a jövıben, de termé-
szetesen amennyire csak lehet színessé is szeretnénk 
tenni. 
 
Szeretnénk, ha nagyobb teret kapnának a tagegyesüle-
tek, hogy bemutatkozhassanak, mint ahogy természe-
tesen a tisztségviselıknek, illetve a kiemelkedı ered-
ményeket elérıknek is lehetıséget biztosítunk a meg-
jelenésre. 
 
Kérünk mindenkit, hogy legyenek segítségünkre az 
újság szerkesztésében (fényképekkel, beszámolókkal, 
cikkekkel, de természetesen ötleteikkel, javaslataikkal 
is), annak érdekében, hogy továbbra is egy tartalmas 
kiadvány lehessen az Ulti Hírek. 
 
 
 

MAUSZ Elnöksége 

 
  
 

 



Beszámoló a MAUSZ 2008. március 29-i Közgyőlésérıl 

 

Tiszaújvárosban, a Cívis Phınix Hotel Étter-
mében tartotta rendkívüli közgyőlését a Ma-
gyar Ultiszövetség, amelyen 11 tagegyesület 28 
szavazati joggal rendelkezı delegáltja jelent 
meg. 

Rendkívüli nemcsak azért volt, mert a lemondott 
tisztségviselık miatt újakat kellett választani, hanem 
azért mert a meghirdetett napirendhez képest teljesen 
más lett a forgatókönyve a - közel majd 8 órás – 
közgyőlésnek. 

 

 

 

Napirend elıtti felszólalásában Petrik László (TIKE 
elnök) tájékoztatta a küldötteket, hogy az Alapsza-
bályban foglaltak szerint a februári közgyőlés hatá-
rozatképtelen volt, így javasolta, hogy annak vala-
mennyi határozatát érvénytelenítsék. 
 
Sokakat váratlanul ért a javaslat, de sajnos valóban 
az történt, hogy a határozatképességet a jelenlévı 
delegáltak létszáma alapján állapították meg febru-
árban, pedig az alapszabály azt a jelenlévı tagegye-
sületek számához köti (a 19 tagegyesületbıl leg-
alább 10-nek jelen kell lenni a határozatképesség-
hez). 
 
Rövid vita és gyızködés után a közgyőlés 26 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett érvénytelenítette a 
februári közgyőlés valamennyi határozatát.  
 
A jelenlévık felelısségteljes döntést hoztak, de azt 
is megfogalmazták, hogy mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a folyamatban lévı mőkö-
dés- felügyeleti ügyészi vizsgálatnak megfeleljünk. 
 
Ezt követıen újra kellett tárgyalni a februári – ér-
vénytelenített – közgyőlés napirendi pontjait, kiegé-
szítve azt a szükséges szabályzat módosításokkal. 
 
Módosításra került az Alapszabály, több helyen is 
pontosítani kellett, az eredményesebb mőködés 
érdekében.  
A leglényegesebb változása az volt, hogy ezt köve-
tıen nem 2, hanem 4 évre választja a közgyőlés a 
tisztségviselıit.  
 
Elfogadta a Közgyőlés a 2008. évi Verseny- vala-
mint Versenyrendezési Szabályzatot is. 
 
A játék – és versenyszabályok tekintetében meg-
szavazta ugyanazokat a változásokat, melyeket 
februárban is.  
 
A társasági ulti verseny selejtezıin és az egyéb 
értékszám szerzı versenyeken ezentúl versenyen-

gedély nélkül is lehet indulni. Ez a döntés annak 
érdekében született, hogy minél többen vehessenek 
részt versenyeinken.  
 

 
Vizi Béla 

 
 
Bízunk benne, hogy hosszútávon ez a nyitás is 
hozzájárul majd tagságunk bıvüléséhez. 
 
A versenyekhez kapcsolódó információ, hogy azo-
kat továbbra is az egyesületek rendezik, ıket terheli 
annak minden költsége (rendezési költség, díjazás, 
játékvezetıi díj), csupán 200 /fı díjat kell befizetni 
a MAUSZ számlájára. 
 
Véglegesedett a versenynaptár is, várjuk a bajnoki 
fordulók rendezésére történı jelentkezéseket.  
A Költségvetéshez kapcsolódó információ, hogy a 
februárban elfogadotthoz képest egy másabb szem-
lélető (a hosszú távú gazdálkodást jobban szem 



elıtt tartó) tervezetet fogadtunk el, amely mintegy 
350.000 -al több tartalékkal tervez mint az elızı. 
 
 
A tisztújításról: 
 
Nagyon izgalmas volt a tisztújítás, amely fıleg az 
elnökválasztásban nyilvánult meg. Valamennyi 
jelölt bemutatkozott, és elmondhatta, hogy milyen 
elképzeléseket szeretne megvalósítani megválasztá-
sa esetén. 
 
Négyen indultak az elnökválasztáson:  
Mészáros Károly – Kisvárda;  
Muzslai Róbert – MUOE;  
Petrik László – TIKE, és  
Vizi Béla – Gyömrı. 
 
 

 
Muzslai Róbert 

 
Éles küzdelem alakult ki Mészáros K. és Muzslai R. 
között, amelyet több döntetlent követıen, az 5. 
választási fordulóban is mindössze 1 szavazat kü-
lönbség döntött el MÉSZÁROS KÁROLY javára, 
így ı lett 4 évre a MAUSZ Elnöke. 
 

 
Mészáros Károly 

 
Alelnökök: 
− Bartos Gábor – MUOE 
− Benyovszki Pál – Mezıberény 
− Karkusz István – Debrecen 
− Muzslai Róbert – MUOE 
− Szilágyi László – Debrecen 
 
Fıtitkár:  
Petrik László – Tiszaújváros 

 
 

Petrik László 
 
 
 
Felügyelı Bizottság:  
 
Elnök: Uthy Ilona – MUOE 
Tagok:   
Bolyos Gábor – Gyömrı 
Stekli Gyula – Tiszabercel 
 
 
 

 
Karkusz István, Muzslai R., Uthy Ilona és  

Tóth Bálint 
 
Fegyelmi és Etikai Bizottság:  
 
Elnök: Flaisz Károly – Szeged 
Tagok: 
Bakos Sándor – Szolnok 
Kovács Csaba – Sárospatak 
 



 

 
Munkában a szavazatszámláló bizottság 
 (Szilágyi L, Kovács Cs. és Stekli Gy.) 

 
Újra kellett szavazni a kitüntetı díjak adományozá-
sáról is. 
 
Az év embere:  
Tóth Bálint – Gyömrı 
 
Az év játékosa:  
Muzslai Róbert – MUOE 
 
Az év egyesülete: 
Magyar Ultisok Országos Egyesülete – Budapest 
 

 
(A szünetben a fontos kellékek is elıkerültek) 

 
A játékvezetı tanfolyam sajnos háttérbe szorult az 
utóbbi idıszak történései miatt. Az elnökség április 
5-i ülésén fog döntést hozni ebben a kérdésben. 
Az elnökségi ülés fontosabb döntéseirıl természe-
tesen tájékoztatni fogjuk a tagságot. (Az elnökség 
egyébként is kiemelt feladatának tekinti a tagság 
pontos tájékoztatását)  
 
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, valamennyi 
régi - új tisztségviselınek, és eredményes – nyugodt 
légkörő – munkát kívánunk Nekik! 
 
De köszönet jár a Közgyőlés valamennyi résztvevı-
jének – akik átérezve a döntéseik fontosságát – 
kitartó és felelısségteljes munkát végeztek a szö-
vetség nyugodt és sikeres jövıje érdekében. 
 
 
                                                  MAUSZ Elnöksége 
  

    
                            
   

 
 
 
 
 
 
 



Közgyőlési határozatok 

 
1/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 26 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a 2008. február 9-én megtartott közgyőlését 
a megjelent tagegyesületek – nem elégséges - szá-
mára tekintettel utólagosan határozatképtelennek 
minısíti, és a közgyőlés valamennyi határozatát 
(beleértve a tisztújítás során hozott határozatait is), 
saját hatáskörében érvényteleníti. 
 
2/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 26 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a következık szerint helyesbíti a 
14/KGY/2006.(07.16.) számú, valamint a 
17/KGY/2006. (07.16.) számú határozatait: 
 
A 14/KGY/2006.(07.16.) sz. határozat: A MAUSZ 
Közgyőlése egyhangúlag elfogadja a XXI. Század 
SC Miskolc Kártya Szakosztályának tagfelvételi 
kérelmét, és a KGY a Szakosztályt a MAUSZ tagjai 
sorába felveszi. 
 
A 17/KGY/2006. (07.16.) sz. határozat: A MAUSZ 
Közgyőlése egyhangúlag elfogadja a Gyömrıi SE 
Ulti Szakosztályának tagfelvételi kérelmét, és a 
KGY a Szakosztályt a MAUSZ tagjai sorába felve-
szi. 
 
3/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés egyhangúlag megerısíti a 2007. szep-
tember 16-i Alapszabály módosító határozatait, 
különös tekintettel a 2. §. (1) bekezdésre, mely sze-
rint a szövetség elnevezése Magyar Ultiszövetségre 
módosul. 
 
4/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés egyhangúlag elfogadja, hogy az Alap-
szabály 2. §. (3) bekezdésbıl törlésre kerüljön az 
„és levelezési címe” szövegrész. 
 
5/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja, hogy az Alapszabályból törlésre 
kerüljön a Szabályalkalmazási, valamint az Ifjúsági 
és Informatikai Bizottság. 
 
6/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály 
10. §. (1) bek. módosítását, mely szerint, a Közgyő-
lésrıl a tagokat kell írásban értesítenie, a Közgyő-
lés idıpontját megelızıen pedig legalább 10 nap-
pal meghívót kell küldenie.  
 
7/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés egyhangúlag módosítja az Alapszabály 
10. §. (2) bekezdését, így abban a „tagok” helyett, 
a „tagszervezetek küldöttei” kifejezés szerepel. 
Módosítják továbbá a 14. § (2) bekezdését, ahol a 
„tagok” helyett „szavazásra jogosultak” kifejezés 
szerepel. 

 
8/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 26 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály módosító javasla-
tot, mely szerint a közgyőlési és az elnökségi ülések 
jegyzıkönyveinek csak a „lényeges” észrevételeket 
és javaslatokat kell tartalmazni; továbbá elfogadja, 
hogy a jegyzıkönyvet 2 hitelesítınek is alá kell írni.  
 
9/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály módosító javasla-
tot, mely szerint rendkívüli közgyőlést kell összehív-
ni abban esetben is ha a fıtitkári poszt megürese-
dik. Ezzel egyidejőleg az Alapszabályból törlik a 
18. §. (7) bek. elsı mondatát. 
 
10/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály 
módosító javaslatot, mely szerint az elnökség ha-
táskörébe a versenyengedélyek kiadása tartozik. 
 
11/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály 
módosító javaslatot, mely szerint az elnökség szük-
ség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. 
 
12/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 26 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály módosító javasla-
tot, és kiegészíti azt a következıkkel: 
 

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 
27. §. 

 
(1) A Szövetséget az Elnök vagy akadályoztatása 
esetén Fıtitkár önállóan képviseli, a (2) pontban 
foglalt kivétellel. 
(2) A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési 
jogosultságot az Elnök és a Fıtitkár, vagy az Elnök 
és a kijelölt Alelnök együttesen gyakorolhatja.  
 
13/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály 
módosító javaslatot, mely szerint az elnökség ülése-
ire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelı 
Bizottság elnökét. 
 
14/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály módosító javasla-
tot, mely szerint a közgyőlésre delegáltak számát a 
„közgyőlés kihirdetésének idıpontjában versenyen-
gedéllyel rendelkezık száma” alapján kell megál-
lapítani. 
15/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 25 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály módosító javasla-



tot, mely szerint a közgyőlésre a tisztségviselıket 4 
év idıtartamra választja meg. 
 
16/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják, hogy az álta-
luk elhatározott változások figyelembevételével az 
Alapszabály korábbi szövegét megváltoztatják és 
ennek megfelelıen a módosításokkal együtt egysé-
ges szerkezetbe foglalják az Alapszabályt.  
 
17/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják a Felügyelı 
Bizottság beszámolóját. 
 
18/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják az Elnökség 
szakmai beszámolóját. 
A megválasztásra kerülı új elnökség számára meg-
határozza, hogy legkésıbb 2008. július 30-ig készít-
se el a Szövetség hiányzó szabályozóit. 
 
19/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadják a szavazásra elıterjesztett ver-
senynaptárt. 
 
20/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják a szavazásra 
elıterjesztett 2008. évi Versenyszabályzatot. 
 
21/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják a szavazásra 
elıterjesztett egységes szerkezetbe foglalt Verseny-
rendezési Szabályzatot. 
 
22/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják, hogy a ver-
senyengedély díja 2008.03.29-tıl: 1.500 /sportoló, 
míg a megújítás díja változatlanul 550 /sportoló. 
 
 
23/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják a szavazásra 
elıterjesztett 2007. évi költségvetési beszámolót. 
 
24/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A jelenlévık egyhangúlag elfogadják a szavazásra 
elıterjesztett 2008. évi költségvetés tervezetét. 
 
25/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 

A közgyőlés 14 igen szavazattal megválasztotta a 
Magyar Ultiszövetség Elnökének Mészáros Károlyt.  
Az Elnök megbízatása 2012. március 29-ig tart. 
 
26/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés a Magyar Ultiszövetség Alelnökének 
választja: 28 igen szavazattal Benyovszki Pált, 27 
igen szavazattal Szilágyi Lászlót, 23 igen szavazat-
tal Bartos Gábort, 18 igen szavazattal Muzslai 
Róbertet és 16 igen szavazattal Karkusz Istvánt. 
Az Alelnökök megbízatása 2012. március 29-ig tart. 
 
27/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 17 igen szavazattal a Magyar 
Ultiszövetség Fıtitkárának választja Petrik Lászlót. 
A Fıtitkár megbízatása 2012. március 29-ig tart. 
 
28/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a Magyar Ultiszövetség Felügyelı Bizottsá-
gának Elnökévé választja Uthy Ilonát. 
A Felügyelı Bizottság Elnökének megbízatása 
2012. március 29-ig tart. 
 
29/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés a Magyar Ultiszövetség Felügyelı 
Bizottságának tagjává választja 18 igen szavazattal 
Stekli Gyulát és 16 igen szavazattal Bolyos Gábort. 
A Felügyelı Bizottság tagjainak megbízatása 2012. 
március 29-ig tart. 
 
30/KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A közgyőlés a Magyar Ultiszövetség Fegyelmi és 
Etikai Bizottságának tagjává választja 23 igen 
szavazattal Bakos Sándort, 21 igen szavazattal 
Flaisz Károlyt és 20 igen szavazattal Kovács Csa-
bát. 
A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjainak megbíza-
tása 2012. március 29-ig tart. 
 
 
31 /KGY/2008. (03.29.) sz. határozat: 
A MAUSZ Közgyőlése 19 szavazattal az Év Embe-
rének választja Tóth Bálintot (Gyömrıi SE), 19 
szavazattal az Év Játékosának Muzslai Róbertet 
(MUOE), míg az Év Egyesülete 14 szavazattal a 
Magyar Ultisok Országos Egyesülete (MUOE) lett. 
 
 
 

 
 
 



Beszámoló az elnökség április 05-i ülésérıl 

Tiszaújvárosban tartotta elsı ülését a MAUSZ 
Elnöksége. Egy fı kivételével teljes volt a 
létszám, de jelen volt a Felügyelı Bizottság 
Elnöke is. 
 
 
Az Elnökségi ülés  napirendi pontjai: 
 

1.) Beszámoló az ügyészi mőködési – 
felügyeleti vizsgálatról  

 
 
Petrik László fıtitkár tájékoztatta az Elnökség 
tagjait az ügyészi meghallgatásról, amelynek 
lényege, hogy a Szövetség fél év haladékot 
kapott, hogy helyreállítsa törvényes, és az 
alapszabálynak megfelelı mőködését. 
Tájékoztatást ad tovább arról, hogy a bíróság 1 
eljárás keretében elbírálja a változás bejelen-
tést, a szeptemberi közgyőlés módosításaival 
együtt. 
 
 

2.) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
elıkészítése 

 
Az elnökség a következı üléséig elıkészíti és 
ott vitatja meg az SzMSz-t.   
 
 

3.) Az elnökség mőködése és feladat-
megosztása 

 
Az Alapszabályban is megfogalmazottak sze-
rint a jövıben negyedévente tart – személyes 
találkozáson alapuló – üléseket az elnökség, 
míg a közbeesı idıszakban elsısorban az in-
ternet által adott lehetıségeket kihasználva 
tartanak ad-hoc jellegő  
 
1/2008. (04.05.) sz. Elnökségi Határozat 
 
A elnökség egyhangú döntésével kijelölte – 
saját tagjai közül - a Szövetség bajnokságát 
koordináló személyeket, akik a következık: 
Alföldi régió: Benyovszki Pál;  
Budapest régió: Muzslai Róbert;  
Felsı-Tiszai régió: Szilágyi László.  
A SPORTNUB koordinálásáért felelıs sze-
mély: Szilágyi László 
 
Természetesen az elnökségen kívül több sze-
mélyt is bevonnak majd a konkrét munkába. 
 
 

 
4.) Pályázati figyelés 

 
Az elnökség megfogalmazta, hogy érdemes 
lenne nagy hangsúlyt fektetni a pályázati figye-
lésre, illetve a pályázati lehetıségeket kihasz-
nálni, ezzel is növelni bevételeinket. 
Megfogalmazódott, hogy külsı személyt, vagy 
céget kellene megbízni ezzel, olyan formában, 
hogy ez a Szövetség kiadásait ne terhelje, csu-
pán „sikerdíjat” kelljen fizetni eredményes 
pályázat esetén. 
. 
 

5.) Versenyszabályzat, versenyrendezési 
szabályzat 

 
 
A februári – utólag érvénytelenített – közgyő-
lésen megfogalmazódott az, hogy az egyesüle-
tek többsége nincs felkészülve arra, hogy a 
törvények maximális betartása mellett bonyo-
lítsa le versenyeit és könyvelje le annak teljes 
bevételi és kiadási részét. 
 
Az elnökség fontos feladatnak érzi, hogy a 
bajnokságát törvényes keretek közé szorítsa, de 
az egyesületeknek egyébként is segítséget 
nyújtson ezen a téren. 
Természetesen van lehetıség a versenyeken 
pénzdíj kifizetésére, azonban akkor ezt a sza-
bályoknak megfelelıen kellene megtenni. 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy az idei bajnok-
ságban már nem változtat a kiíráson, azonban 
felhívja az egyesületek figyelmét a versenyek 
megrendezésével kapcsolatos szabályok betar-
tására. Ugyanakkor felajánlja segítségét, hogy 
amennyiben az egyesület nem tudja, - vagy 
nem akarja – a bajnoki fordulót olyan körül-
mények között lebonyolítani, úgy a Szövetség 
átveszi annak pénzügyi lebonyolítását. 
Vagyis a szervezés (helyszín, körülmények, 
stb.) továbbra is a tagegyesület feladata lenne, 
azonban a bevétel elkönyvelése, díjak biztosí-
tása, játékvezetı díjazása a Szövetség hatáskö-
rébe kerülne át.   
 
A SPORTNUB esetében a versenykiírás tar-
talmazza, hogy az egyéni eredmények alapján 
csapateredményt is hirdetnek. Ezzel kapcsola-
tosan az elnökség az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



2/2008. (04.05.) sz. Elnökségi határozat: 
 
A elnökség egyhangú döntésével elfogadta, 
hogy a SPORTNUB bajnokságban a csapat-
eredmény kihirdetése szempontjából csak ab-
ban az esetben lehet figyelembe venni egy csa-
pat eredményét, ha a elsı alkalommal kijelölt 3 
fıbıl legalább 2 tagja a csapatnak. Egyéb 
esetben csak új csapatnéven való indulásra van 
lehetıség. 
Az elnökség azt is egyhangúlag elfogadta, hogy 
a társasági NUB esetében is hirdet – nem hiva-
talos - csapateredményt, amelynél minden 
egyesület 3 legeredményesebb játékosát veszi 
figyelembe, a helyezési pontok alapján.   
 
 
Az elnökség a versenynaptár egyes helyszínei-
ben is döntött, amelyeket a honlapon is megje-
lenít. 
 

6.) A Nyilvántartási és Igazolási Sza-
bályzat módosítása 

 
A legfontosabb módosítás az ideiglenes ver-
senyengedély megalkotása, amelynek célja az, 
hogy a tagfelvételt kérı egyesületek (klubok) 
versenyzınek ne kelljen megvárni a Közgyőlés 
döntését, hanem hamarabb be tudjanak kapcso-
lódni a versenyekbe.  
Ennek kapcsán megjegyzi, hogy legközelebbi 
közgyőlésen érdemes lenne módosítani az 
Alapszabályt és elnökségi hatáskörbe tenni a 
tagfelvételt. 
 
3/2008. (04.05.) sz. Elnökségi határozat: 
 
A elnökség egyhangú döntésével elfogadta az 
elıterjesztett Nyilvántartási és Igazolási Sza-
bályzatot. 
 
 

7.) Fegyelmi és Etikai Szabályzat módo-
sítása 

 
4/2008. (04.05.) sz. határozat: 
 
A elnökség egyhangú döntésével elfogadta az 
elıterjesztett Fegyelmi és Etikai Szabályzatot. 
 
Tartalmi változtatás a szabályzatban nem volt, 
csupán a régi tagok neve került törlésre a Sza-
bályzatból. 
 
 
 
 

8.) A Sportulti Mesterpont Szabályzat 
módosítása 

   
Petrik László javasolja, hogy a versenynagysá-
gi tényezı számításához szükséges táblázatot 
bıvítsék ki, illetve az évszám tekintetében 
aktualizálják a Szabályzatot. 
 
Az elnökség tagjai meghozzák az 5/2008. 
(04.05.) sz. határozatot: 
 
A elnökség egyhangú döntésével elfogadta az 
elıterjesztett Sportulti Mesterpont Szabályza-
tot. 
 
 
 

9.) A Szövetség honlapjának mőködteté-
se 

 
Petrik László fıtitkár tájékoztatja az elnöksé-
get arról a megbeszélésrıl, amelyet Prorok 
Mártonnal folytatott a honlap fenntartásával 
kapcsolatosan. A költségvetési beszámolóból 
mindenki elıtt ismert volt, hogy az elızı év-
ben a szövetség nem fizetett a honlappal kap-
csolatosan semmiért, még a tárhellyel kapcso-
latos kiadást is Prorok Márton fizette. 
Vizi Bélával elızetes megbeszéléseket már 
folytatott errıl, amikor is egy elvi megállapo-
dás született arról, hogy havi 10.000 Ft + ÁFA 
összegért vállalná a honlap fenntartását és az 
elızı években már megszokott színvonalon 
mőködtetné azt. 
Ez a tagok számára elfogadható megoldás, 
mivel a honlap színvonalas mőködését min-
denki fontosnak tartja. 
 
A további egyeztetés és a szerzıdés elıkészíté-
se a fıtitkár feladatkörébe tartozik. 
 
 

10.) Kitüntetı díjak  
 
A Közgyőlés határozatban döntött a kitüntetı 
díjakról. A Szabályzatot is figyelembevéve az 
elnökség az I. SPORTNUB fordulón adja át a 
díjakat. 
Figyelembevéve az elızı évi díjazás formáját, 
döntés született az adományozás mértékérıl.  
 
 
 
 
 
 
 



Az elnökség tagjai meghozzák a 6/2008. 
(04.05.) sz. határozatot: 
 
A elnökség egyhangú döntésével megszavazta, 
hogy az elfogadott költségvetésbıl, összesen 
kb. 25.000 Ft  értékben készíttet emléktárgyat 
a  kitüntetı díjban részesülteknek. 
A díjak elkészíttetésével Bartos Gábor alelnö-
köt bízzák meg. 
 
 
 

11.) A Szövetség pénzügyi tevékenységé-
nek áttekintése 

 
Petrik László fıtitkár tájékoztatja az elnökség 
tagjait, hogy a pénzügyi helyzet tisztázása ér-
dekében már egyeztetett Tóth Bálinttal, illetve 
még a közgyőlést megelızı idıszakban Hajdú 
Imrével. 
Elmondja, hogy a versenyengedély díjakkal 
kapcsolatos nyílvántartás nem elég áttekinthe-
tı, ezért javasolja annak alaposabb vizsgálatát. 

A kimutatások alapján nem teljesen egyértel-
mő a tagdíjfizetés helyzete sem. 
 
Meglátása szerint nehézséget okoz ez a kettıs-
ség, hogy a fıtitkár a felelıs a gazdasági tevé-
kenységét, ugyanakkor nehezen látja át azt, 
mivel minden ezzel kapcsolatos tevékenységet 
más végez. 
Javasolja, hogy a napi munka ezzel kapcsola-
tosan kerüljön vissza hozzá, míg Tóth Bálint 
csak a könyvelési részét végezze. 
A javaslattal az elnökség egyetért. 
 
Megfogalmazta az elnökség azt is, hogy a tag-
egyesületeket kéri arra, hogy a jövıben minden 
szövetségi befizetést átutalással rendezzenek. 
Fel kell hívni ugyanakkor a tagegyesületeket 
arra is, hogy a tagdíjakat az Alapszabályban 
meghatározott idıpontig rendezni szíveskedje-
nek. 

 


