JEGYZŐKÖNYV
Időpont: 2018. 12. 15. (szombat) 14.00 óra
Helyszín: 1143 Budapest, Stefánia u. 29.
Tárgy: Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Közgyűlése
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket. Kérdésre elmondja az egyesületek szavazatszámainak
megállapítási módját, majd ismerteti a közgyűlésen résztvevő egyesületek és küldötteik névsorát:
Calliotel Sport Klub
Dynamic BSE
Gyáli Amatőr SE
MonoPool BSE
Legitim Team
Pirat SE
Zalaegerszegi BSE

Békési László
Abonyi István meghatalmazással
Bakos Bence meghatalmazással
Luca Gábor
Luca Gábor
Békési László meghatalmazással
Novák Zoltán

Luca Gábor röviden ismerteti a szövetség támogatási rendszerében bekövetkezett változásokat, illetve a
nemzetközi szinten folyamatban lévő változásokat, törekvéseket, majd előadja a közgyűlés menetét.
Luca Gábor bejelenti, hogy a közgyűlés határozatképes és megnyitja a közgyűlést. Indítványozza, hogy
levezető elnökként Luca Gábor vezesse a közgyűlést és jegyzőkönyv vezetőként Novák Zoltánt, jegyzőkönyv
hitelesítőként pedig Békési Lászlót és Keidl Mártont javasolja. A jelenlévők egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az indítványt.
Luca Gábor tájékoztat, hogy a jegyzőkönyv pontossága érdekében a közgyűlésről hangfelvétel készül,
továbbá elmondja, hogy a megjelent tagok élni kívánnak a küldött szavazatokkal. Elmondja továbbá, hogy a
közgyűlésen nincs jelen a Szeged BSE, a Scorpion SE és a Győmrői SE képviselője.
Ezután ismerteti a napirendi pontokat:

1. napirendi pont
Az elnök beszámolója a 2018. év működéséről és eseményeiről
Luca Gábor röviden visszautal a 2017- es év problémáira, illetve azok következményeire. Ezután elmondja,
hogy 11 db nemzetközi éremmel egy rendkívül sikeres évet zárt a szakág.
Előadja a hazai versenyekre nevezett játékos létszám ugrásszerű növekedésének köszönhető
eredményeket, elsősorban a díjazásokat illetően, továbbá részletesen előadja a 2018-as évben befolyó
összegek és a kifizetett támogatások mértékét.
/ 14.30 perckor Spitzer Tamás csatlakozik a Közgyűléshez a Gyömröi SE képviseletében, ezzel az összes
szavazatszám 25-re változik /
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A Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2018. évi beszámolót.
Igen szavazat: 25
Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

2. napirendi pont:
ELNÖKSÉGI TAGOK VÁLASZTÁSA a 2019-2022. évekre
Luca Gábor elmondja, hogy a jelenlegi elnökség tagjai folytatni kívánják a munkát a korábban közzétett
programnak megfelelően, illetve elmondja, hogy a jelenlegi elnökségi tagokon kívül Abonyi István kíván
jelöltként indulni az elnökségi tagválasztáson.
Elsőként felkéri a közgyűlést, hogy szavazzon az elnökség létszámát illetően, hogy maradjon-e 3 fős, vagy
bővüljön 4 főre? Ezután elmondja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján indokolatlannak érzi az elnökség
bővítését.
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A Pool Szakág Közgyűlése akként határoz, hogy a Szakág elnöksége továbbra is 3 fővel fogja ellátni a
feladatait.
Igen szavazat: 23
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 2
Ezt követően ismerteti az elnökségi tagok választásának menetét, majd felkéri Abonyi István jelöltet, hogy
röviden ismertesse a Közgyűléssel a korábban beadott pályázatának főbb irányvonalait, illetve, ha valamilyen
kiegészítést kíván még tenni, akkor azt tegye meg.
Abonyi István elmondja, hogy mi motiválta, hogy elnökségi tagnak jelentkezzen, illetve nagy vonalakban
ismerteti pályázatának főbb elemeit.
Luca Gábor az elhangzottakra reflektálva előadja, hogy az elhangzott információk az utánpótlás
felkutatásának kérdésében nem felelnek meg a valóságnak, majd elmondja, hogy milyen lépéseket tett a
Szakág vezetése ebben az ügyben, sajnos eredménytelenül. Az elhangzottakhoz kapcsolódóan Novák
Zoltán elmondja, hogy Zalaegerszegen helyi szinten milyen lépéseket tett általános-, és középiskolás diákok
körében, szintén eredménytelenül. Spitzer Tamás szintén előadja, hogy Gyömrőn milyen lépeseket tett helyi
szinten az utánpótlás, illetve amatőr bázis bővítésére.
Luca Gábor ezután részletesen kommentálja Abonyi István pályázatának bizonyos pontjait, majd felhívja a
figyelmét a pályázatban leírtak súlyosságára, illetve esetleges következményeire. Ezt követően felszólítja,
hogy állításait támassza alá bizonyítékokkal, vagy ha ezekkel nem rendelkezik, akkor haladéktalanul vonja
vissza sértő és rágalmazó kijelentéseit, illetve kérjen nyíltan elnézést a Pool Szakág Elnökségétől.
Békési László elmondja, hogy miért nincs tervben a 14/1-es játéknem ismételt bevezetése, mivel erről
Közgyűlés döntött. Másrészről előadja a jubileumi 2018 évi EB kapcsán Őt és a szakág vezetését ért
támadásokkal kapcsolatban az álláspontját.
A kérdéskörhöz kapcsolódóan Novák Zoltán szintén kifogásolja az Abonyi István által korábban leírtakat.
Ezt követően Luca Gábor felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon az elnökségi tagságra jelöltekre egyenként.
Igen szavazat
Abonyi István
Békési László
Novák Zoltán
Luca Gábor

Nem szavazat

0
23
24
24

23
0
0
0

Tartózkodás
2
2
1
1
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A Pool Szakág Közgyűlése akként határoz, hogy a Szakág Elnökségét 2019-2022 időszakban Luca Gábor,
Békési László és Novák Zoltán alkotják.

3. napirendi pont
A 2019 évi versenyrendszer elfogadása
Luca Gábor ismerteti a korábban már kiküldött 2019 évi versenyrendszer tervét, illetve a tervezett
versenynaptárt. Külön felhívja a figyelmet a nevezési határidőkre.
Hozzászólás nem érkezik, így felkéri a Közgyűlést hogy szavazzon a 2019 évi versenyrendszer
elfogadásáról.
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A Pool Szakág Közgyűlése egyhangúan elfogadja a 2019. évi versenyrendszert.
Igen szavazat: 25
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Kérdésre Luca Gábor elmondja, hogy a Handicap lista meghatározása még folyamatban van, de ehhez az
egyesületi vezetők segítségét kéri az elnökség, hogy reális erőviszonyok alakuljanak ki a versenyeken.
Spitzer Tamás kérdésére Luca Gábor elmondja, hogy a páros versenyeken indulók számára fontos
információ, hogy a „végelszámolásnál” csak azok a pontok vehetők figyelembe, amely pontokat a játékosok
ugyanazzal a párral szereztek meg.

4. napirendi pont
A 2019 évi költségvetés elfogadása
Luca Gábor ismerteti a korábban már kiküldött költségvetési tervezetet.
Hozzászólás nem érkezik, így felkéri a Közgyűlést hogy szavazzon a 2019 évi költségvetés elfogadásáról.
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A Pool Szakág Közgyűlése egyhangúan elfogadja a 2019. évi költségvetést.
Igen szavazat: 25
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

5. napirendi pont
A határidőben benyújtott pót-napirendi pontok tárgyalása
-

Csapatbajnokság

Luca Gábor előadja, hogy miért nem támogatja a szakág vezetése a két osztály ( NB I. / NB II. ) bevezetését.
Ezután ismerteti a Novák Zoltán által korábban pótnapirendi pontként benyújtott kérdést, hogy a
Csapatbajnoki fordulókon végig kelljen-e játszani a 13 mérkőzést, vagy az egyik csapat 7. győztes
mérkőzésével véget érjen a forduló?
Novák Zoltán elmondja, hogy mi indokolja a kérdés felvetését, majd Spitzer Tamás kifejti, hogy miért látják
indokoltnak a 13 végigjátszott mérkőzést.
Más hozzászólás nem érkezik, így Luca Gábor felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon abban a kérdésben,
hogy a csapatbajnoki mérkőzések véget érjenek-e, ha az egyik csapat megszerzi a győzelmet, vagy végig
kelljen - e játszani a jegyzőkönyvben szereplő összes mérkőzést?
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A Pool Szakág Közgyűlése akként határoz, hogy a csapatbajnoki mérkőzéseket minden esetben végig kell
játszani.
Igen szavazat: 9
Nem szavazat: 4
Tartózkodás: 12
Luca Gábor előadja, hogy a rájátszás során felmerült egy olyan ötlet, hogy szerencsés lenne a CSB
fordulókon a mérkőzések számának csökkentése.
A jelenlévőktől több ötlet is érkezik a lehetséges lebonyolítást illetően, végül Spitzer Tamás javaslatára Luca
Gábor az alábbi lebonyolítási rendet bocsájtja szavazásra.
1.
2.
3.
4.
5.

kör:
kör:
kör:
kör:
kör:

2 db páros
3 db 8-as
3 db 9-es
2 db 10-es
Csapat
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A Pool Szakág Közgyűlése akként határoz, hogy a csapatbajnoki fordulók 11 végigjátszott mérkőzésből
fognak állni a fenti lebonyolítás szerint.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 12
Ezután Luca Gábor kérdésre ismét elmondja az éves versenyengedély és nevezési díjak alakulását.
Továbbá a tagok megállapodnak, hogy CSB nevezési dokumentumaikat 2018.12.31-ig megküldik a szakág
vezetése részére.

6. napirendi pont
Egyebek
6.1 Fegyelmi szabályzat megvitatása
Luca Gábor előadja a megújult MBSZ Fegyelmi Szabályzat kérdéskörének előzményeit, valamint elmondja,
hogy a Pool Szakág tagságától semmilyen kiegészítési javaslat nem érkezett, ahogy a többi szakágtól sem.

Tájékoztat, hogy ahhoz, hogy az MBSZ Közgyűlése a Szabályzatot meg tudja szavazni, a jelen Pool Szakági
Közgyűlésnek is jóvá kell hagyni.
Hozzászólás nem érkezik, így felkéri a Közgyűlést hogy szavazzon a megújult Fegyelmi Szabályzat
elfogadásáról.
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A Pool Szakág Közgyűlése egyhangúan elfogadja a megújult Fegyelmi Szabályzatot.
Igen szavazat: 25
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

6.2 MBSZ Fegyelmi Bizottsági tag jelölése
Luca Gábor felkéri Keidl Mártont, hogy adja elő az MBSZ elnökségének igényét az MBSZ fegyelmi bizottsági
tagságot illetően.
Keidl Márton elmondja, hogy az MBSZ elnökségi ülésén elhangzott, hogy szeretnék, ha az MBSZ Fegyelmi
Bizottságában jogi ismeretekkel rendelkező tagok folytatnának esetleges vizsgálatokat, illetve hoznának
döntéseket.
Luca Gábor kiegészíti és ismerteti az MBSZ kérésének okát, valamint elmondja, hogy jelenleg a Pool
Szakágban egyedül Dobosné Dr. Varga Gabriella rendelkezik olyan jogi képzettséggel, ami lehetővé teszi
az MBSZ Fegyelmi Bizottsági tagságot.
Ezt követően Spitzer Tamás ( korábbi MBSZ Fegyelmi Bizottsági tag ) részletesen előadja, hogy álláspontja
szerint mi volt a korábbi másodfokú fegyelmi eljárás sikertelenségének oka.
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A Pool Szakág Közgyűlése egyhangúan elfogadja Luca Gábor javaslatát, miszerint a Pool Szakág Dobosné
Dr. Varga Gabriellát delegálja az MBSZ Fegyelmi Bizottságába.
Igen szavazat: 25
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezik, így Luca Gábor a közgyűlést 17.00 –kor lezárja.

_________________________
Luca Gábor, Levezető elnök

____________________________
Novák Zoltán, Jegyzőkönyv vezető

_________________________
Békési László, Jegyzőkönyv hitelesítő

____________________________
Keidl Márton, Jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2018. 12. 15.

JEGYZŐKÖNYV
Tárgy: Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Elnökségi ülése
Luca Gábor megnyitja az ülést, és egyetlen napirendi pontként javaslatot tesz a szakág elnökének
megválasztására. Novák Zoltán és Békési László elnökségi tagok is előadják, hogy véleményük szerint az
eddigi működési forma megfelel, és nem kívánnak új elnököt választani.
Az elnökségi tagok egyhangú szavazattal Luca gábort választják meg a Pool Szakág elnökévé.
Luca Gábor megköszöni a bizalmat, további sikeres együttműködést kívánva 17.15 órakor lezárja a gyűlést.
Budapest, 2018. 12. 15.

__________________
Luca Gábor

______________________
Novák Zoltán

______________________
Békési László

