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Gold Biliárd - 1117 Budapest, Budafoki út 113.
Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Közgyűlése

A Pool Szakág közgyűlésén megjelent:
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket, és tájékoztat, hogy a megjelent tagok élni kívánnak a
küldött szavazatokkal. Az összeszámlálást követően megállapításra kerül, hogy az alábbi egyesületek
és képviselők regisztráltak a közgyűlésre:
MonoPool BSE
Szolnoki Planéta SE
Pirat SE
Zalaegerszegi SE
Szegedi BSE

Luca Gábor
Békési László
Cserháti Zsolt
Novák Zoltán
Papp Attila

A korábban közzétett adatok alapján a képviselői szavazatokkal együtt, amely az érvényes sportolói
létszám alapján a hatályos alapszabály előírásaiból számítva a megjelent tagok összesen 13 szavazati
joggal élhetnek, ezért a közgyűlés HATÁROZATKÉPES.
Luca Gábor elnök javasolja a levezető elnök, megválasztását. Kecskés Gyula Luca Gábort javasolja
levezető elnöknek, akit a tagok egyhangúlag megválasztanak. Luca Gábor jegyzőkönyv vezetőnek
Kecskés Gyulát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Békési Lászlót és Novák Zoltánt javasolja. Nevezett
személyek a felkérést elfogadják, akiket a közgyűlés egyhangú szavazatokkal megválaszt.
Tagok megállapodnak, hogy a napirendi pontokat megvitatják, és azok egységes vagy többségi
támogatását nyílt szavazással szavazzák meg.
Luca Gábor ismerteti a korábbi körlevélben közzétett napirendi pontokat, amelyeket a közgyűlés
tagjai ellenvélemény és tartózkodás nélkül megszavaznak.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A Pool Szakág módosított, kiegészített alapszabályának jóváhagyása (lásd.: weblap/Letöltések)
A 2015. évi költségvetés jóváhagyása (lásd.: weblap/Letöltések)
MBSZ Fegyelmi Bizottsági tag delegálása (Papp Attila - Szegedi BSE elnök)
MBSZ elnökségi tagok delegálása
A Pool Szakág, MBSZ szervezeten belüli jogi személlyé alakulása
dr. Török Éva főtitkári megbízásából történő visszahívása

Luca Gábor elnök sajnálatát fejezi ki, hogy az egyesületeknek csak a fele jelent meg, pedig a szakág
további működésével kapcsolatban fontos döntéseket kell meghozni. Megjegyzi továbbá, hogy Földes
Vilmos tartósan külföldön tartózkodik így várhatóan személyesen nem jön el a gyűlésekre, Varga
Péter (Pasztergál) pedig már a korábbi közgyűlésen jelezte, hogy összesen egy versenyzője indul évi
1-2 pool versenyen, ezért nem kívánják szavazataikkal befolyásolni a szakág döntéseit.
Sajnálatos módon dr. Török Éva a közgyűlésen nem jelent meg, valamint távolmaradásának okáról
sem értesítette az elnökséget. Ez azért érthetetlen, mert a közgyűlés előtti nap délutánján küldött
levelében 15 pontban is észrevételeket terjesztett elő az alapszabály módosítással kapcsolatban,
továbbá személyével és a szakág pénzügyi elszámolásával, átadásával kapcsolatban várt volna
részletesebb magyarázatokat a közgyűlés.
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I. napirendi pont
Papp Attila javasolja, hogy az "amatőr" versenyeken is legyen licensz díj, így a szakág aktív létszáma
ezzel is növelhető. A jelentkezők nyilvántartásba kerülnek és így könnyebb az információkat is
továbbítani részükre. A későbbiekben várhatóan az amatőr versenyek által is növekedhet a PSZ
versenyek létszáma. A helyi versenyeken rajtengedélyt adjon a szakág, de ezért ne kelljen külön
fizetni, csak az 1.000 ft/fő/év licensz díjat.
1/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
A Pool Szakág közgyűlése nyílt szavazással elfogadja Papp Attila javaslatát
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A jelenlévő tagok részletesen megvitatják dr. Török Éva írásban és Papp Attila szóban történő
javaslatait, kiegészítéseit a Pool Szakág alapszabályzatát illetően. A módosításokat rögzítik, a vitás
kérdésekben a tagok, meghallgatva az álláspontokat egyes kérdésekben külön szavaznak. A
részletesen megtárgyalt módosításokat, amely a jelen jegyzőkönyv - egységes szerkezetbe foglalt
"Alap és Működési Szabályzat" tartalmaz - mellékletét képezi.
Papp Attila javasolja, hogy az 5.3. pontban módosítsuk a "külföldi"-magyar versenyzők
játéklehetőségeit, vagy szükség esetén szabjunk meg ennek kereteket. A közgyűlés különböző
javaslatokat meghallgatva meghozta a döntést:
" A Pool Szakág hivatalos, pontszerző versenyrendszerében csak magyar állampolgársággal vagy
minimum 5 éve folyamatosan, magyarországi állandó lakhellyel rendelkező (magyar anyanyelvű)
személyek vehetnek részt."
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
2/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
A Pool Szakág közgyűlése a Pool Szakág egységes szerkezetbe foglalt "Alap és Működési Szabályzat"át elfogadja.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Papp Attila javaslatot tesz, hogy közgyűlési határozat keretében szavazzunk a módosított
alapszabályzat 1.4. ponthoz kapcsolódva. Javasolja, hogy 2016.01.01. naptól - mivel mi is áttérünk a
tárgyéves verseny szezonra - tegyük érvényessé, ha a tárgyévben (tárgyév december 31-ig) egy
egyesület már élt egy sportolói létszámhoz tartozó küldötti szavazati joggal, akkor abban az évben
más egyesület ne élhessen ezzel, hiába igazol át a versenyző másik egyesületbe. Így gyakorlatilag a
sportolói létszám számítása mindig csak a tárgyévhez igazodik, amit a jövőben a decemberi
közgyűléseken lehet utoljára alkalmazni, és minden évben újra indul. Ennek számítása 2016.01.01.
naptól kezdődne.
3/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
A közgyűlés Papp Attila javaslatát részletes értelmezést és egyeztetést követően elfogadta.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Papp Attila javasolja, hogy az értesítéseket e-mail formájában küldjük meg és arról mindenképpen
kérjünk visszajelzést. Ennek hiányában telefonon keresztül is érdeklődjünk. Luca Gábor jelzi, hogy
erről már döntött korábban az elnökség, de igaz az, hogy nagyobb odafigyelést kell biztosítani a
kommunikációknak.
II. napirendi pont
Luca Gábor elnök összefoglalva tájékoztatja a közgyűlést a szakág jelenlegi anyagi helyzetéről, az új
elnökség működése óta keletkezett kiadásokról és befolyt illetve várható bevételekről. Jelzi, hogy a
tervezet szerint az év végét kb. 1.000.000 forint pozitív összeggel tudjuk várhatóan zárni.
Tájékoztatja a tagságot, hogy dr. Török Évával közösen készült költségvetési elszámolás a megadott
pénzügyi adatok alapján, ami egyezett az elnökség számításaival, azonban hiteles pénzügyi
kimutatást a mai napig az elnökség nem kapott!
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4/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
A közgyűlés a beszámolót elfogadja, de felkéri dr. Török Évát, hogy 5 munkanapon belül könyvelő
által hitelesített tételes elszámolást nyújtson be a szakág elnöksége részére a szagág költségvetéséről
a 2014.09.01-2015.09.05. időszakra vonatkozóan.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
III. napirendi pont
A közgyűlés Luca Gábor javaslatára felkéri Papp Attila sporttársat, a Szegedi BSE elnökét, hogy
vállalja el a MBSZ Fegyelmi Bizottság tagságát, mint a Pool Szakág delegáltja. Papp Attila korábban
nyilatkozott arról hogy kinevezése esetén vállalja a megbízatást. Más személyek kinevezésére nem
érkezett javaslat.
5/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág delegáltja az MBSZ Fegyelmi Bizottság tagjának:
Papp Attila tag
Igen szavazat: 10
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 3 (Papp Attila)
IV. napirendi pont
Luca Gábor tájékoztatja a közgyűlést, hogy személyi változások miatt a szakágnak javaslatokat kell
tennie az MBSZ elnökségi tagságára, amit a szövetségi közgyűlés 2015.11.07. napon hagyhat jóvá.
Kecskés Gyula jelzi, hogy a jövőben nem szeretne tisztséget vállalni az MBSZ elnökségében. Luca
Gábor jelzi, hogy a megüresedett helyen, az MBSZ alapszabály értelmében, mint szakági elnök
vállalja az elnökségi tisztséget.
6/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése Luca Gábort jelöli az MBSZ elnökségi tagjának
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Luca Gábor tájékoztatja a közgyűlést, hogy amennyiben az MBSZ elnöksége a tagságát az
alapszabályhoz igazodva úgy alakítja ki, hogy "figyelembe veszi azt a gyakorlati tapasztalatot, hogy a
tényleges és egyben kívánatos erőviszonyokat a rendes tagok tényleges sportolólétszáma szerint
állapítja meg", ez alapján, mint a második legnagyobb létszámú, de legeredményesebb!! szakág,
jogosult 2 fővel képviseltetni magát az MBSZ elnökségében. Az elnökségi tagságra személye mellett
még Békési Lászlóra érkezett javaslat, aki a megbízást elvállalja.
7/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése Békési Lászlót jelöli az MBSZ másik elnökségi tagjának
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
V. napirendi pont
Luca Gábor részletesen tájékoztatja a tagságot a Pool Szakág közgyűlését a szakág önálló jogi
személlyé alakulásának lehetőségeiről és technikai lebonyolításának módjáról. A kérdéskörhöz
kapcsolódóan támogató hozzászólások érkeztek Békési László és Cserháti Zsolt részéről, akik
kiemelték, hogy fontos a gazdasági elkülönülés és az átláthatóság megteremtése. Papp Attila és
Novák Zoltán kérdésére válaszolva Luca Gábor elmondja, hogy az MBSZ alapszabály V. fejezet/18.h.
pontja értelmében lehetőség van önálló jogi személlyé alakulni, azonban ezt az MBSZ elnökségének
az MBSZ közgyűlése elé kell terjesztenie, aki a folyamatot jóváhagyhatja.
8/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése dönt a Pool Szakág önálló jogi személlyé alakulásáról.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
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A közgyűlés a VI. napirendi pontot - dr. Török Éva főtitkári megbízásából történő visszahívását, tagi
javaslatra jelen gyűlésen nem tárgyalja, de a 4. határozati pont értelmében ismét fel kell kérni a
hiteles elszámolás mielőbbi átadásáról.
Papp Attila javasolja, hogy a 2016-ban induló csapatbajnokságon részt vevő versenyzőkre is
kiterjesztésre kerüljön a korábban elfogadott, Alapszabály 5.3. pontjának módosítása a
versenyengedélyek kiadásának tárgyában.
9/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése kiegészítő javaslatáról szavaz.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Papp Attila javaslatot tesz a weboldal általa kifogásolt részeinek módosítására. Más észrevétel nem
érkezik. A közgyűlés e kérdéskörben nem szavaz.
Újabb javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök a közgyűlést 1445 órakor lezárja.
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