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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Időpont:  2015. 12. 13. (vasárnap) 1600 óra 
Helyszín: 1143 Budapest, Stefánia út 29. 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág elnökségi ülése  
 
A Pool Szakág elnöksége részéről megjelent: 
 
 Luca Gábor elnök 
 Békési László elnökségi tag 
 Kecskés Gyula elnökségi tag  
 Novák Zoltán elnökségi tag 

 
Luca Gábor előadja, hogy mai napon a korábban megküldött napirendi pontok alapján szükséges 
döntéseket hozni a 2016. évi poolbiliárd versenyrendszer véglegesítésével kapcsolatban. Az elmúlt 
években sok helyen és versenyen megváltoztak az alkalmazandó szabályok, amihez a jövőben 
nekünk is igazodni kellene. Kiemelendő, hogy szakágunk továbbra is állami támogatással működő 
sportág, aminek fő eleme a hivatalos hazai és nemzetközi versenyrendszer biztosítása. Másik fontos 
tényező a versenyrendszerbe az utánpótlás felkutatása, kinevelése és beintegrálása. A vezetőségnek 
ezen gondolatok mentén javasolt a szakág működését biztosítani. Az amatőrök, illetve azok akik nem 
éreznek igényt arra, hogy a hazai élvonalba tartozzanak, vagy az ott szereplő játékosokkal 
mérkőzzenek, részükre számos városban és helyszínen magán szervezésű nyílt versenyek állnak 
rendelkezésükre.  
 
A megkeresendő támogatók is feltételezhetően azon rendezvényeket és versenyzőket támogatják, 
ahol a szponzorálásért cserébe megfelelő és szélesebb körű megjelenítési lehetőséget kapnak. Ezek 
az un. "házi" vagy "amatőr" versenyeken nem garantálhatók! 
 
 
1/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
A Pool Szakág elnöksége nyílt szavazással elfogadja Luca Gábor előterjesztését és határoz a 
napirendi pontok elfogadásáról. 

1. Napirendi pontok elfogadása 
2. Maradjon a csoportkör vagy a pontszerzőkön is dupla KO legyen magasabb frame számmal? 
3. Maradjon-e a kötelező versenyruházat, vagy a pontszerzőkön enyhítsünk az előírásokon? 
4. A CSB-re csak a hosszú nadrág és egységes póló legyen kötelező vagy itt is maradjon a 

versenyruházat? 
5. Bevezessük-e a 9-es játékban a legtöbb helyen használt szabályt, amely szerint a 9-es van a 

ponton és 3 golyónak esni kell vagy át kell menni a tővonalon? 
6. Megszüntessük-e a Szegedi helyszínt és minden fontosabb pontszerző versenyt a Tájfunba 

vigyünk? (Korosztályos versenyekhez továbbra is a Vegas és a Gold) 
7. Megindítsuk-e az elszámolás elmaradása miatt Török Éva ellen a belső fegyelmi eljárást? 
8. Megkezdjük-e a Magyar Poolbiliárd Szövetség megalakítását? 
9. Luca Gábor beszámolója az elvégzett tevékenységekről 
10. 2016. évi CSB megbeszélése 
11. Egyéni versenyek nevezési feltételei 
12. A szakág bemutató biliárd asztalának felhasználási lehetőségei 

 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 



2 
 

A 2015. évi őszi versenysorozaton pont azok a versenyzők nem vettek részt, akik korábban a 
csoportkörös rendezésre tettek javaslatot. A Dupla KO rendszer több frame bevezetése esetén 
gyakorlatilag egy versenyző az adott versenyen kb. ugyanannyi frame-t játszik, továbbá a 
csoportkörök esetén két vereséggel is többségében esélytelen a továbbjutás. Javasolt, hogy 
véglegesen áttérjünk a Dupla KO versenyek bonyolítására. 8 fő fölött dupla KO. Ha csak 8 fő nevez, 
akkor 2 darab csoport körmérkőzéssel. 6 fő alatt körmérkőzések. Minden esetben emelt frame 
számmal. 
 
Pontszerző, korosztályos és OB versenyeken egyaránt: 
 
Játéknem Dupla KO Egyenes ág + Döntő 
   8-as 6 nyert frame 8 nyert frame 
   9-es 7 nyert frame 9 nyert frame 
10-es 7 nyert frame 9 nyert frame 
 
2/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és határozatot hoz. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Kecskés Gyula elmondja, hogy a versenyruházat a sport és egymás iránti tisztelet jele is, aminek 
megszüntetése nem indokolt. Ez a szakág megalakulása óta így működik. 
Békési László elmondja, hogy sokkal kellemesebb lenne a mindennapi ruházatban, de ez egy 
versenysport illetve annak tekintjük. Én megtartanám ezt a szabályt, hogy a hivatalos versenyeken 
legyen kötelező a versenyöltözet, ne menjünk el más szakágak irányába. A CSB-n is a 
versenyöltözetet tartanám megfelelőnek. A résztevők szinte mindegyikének van/lesz csapatmeze, 
szerintem ezzel nem lehet gond. 
 
3/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és határozatot hoz, amely szerint az egyéni és a CSB versenyeken 
is marad a kötelező versenyruházat. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
A nemzetközi versenyeken már évek óta módosították, alkalmazzák a 9-es versenyre vonatkozólag 
az alábbi szabály, amelynek legfontosabb elemei: 
 

 
 

o 9-es golyó a Tőponton 
o Kezdés a Homlokvonal mögött 
o 3 golyónak a Homlokvonal mögé kell érkeznie vagy a "nem érkezett" golyónak lyukba kell 

esnie, különben hiba  
o Hiba esetén az ellenfél folytathatja a nyitott állást vagy visszaadhatja a játéklehetőséget a 

kezdő játékos számára 
o Ha a fehér golyó esik, az hiba és "golyó kézben" folytatódik a verseny 
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4/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és határozatot hoz, hogy a 9-es versenyekre alkalmazza a fenti 
szabályt. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Sajnálatos tapasztalat, hogy a Szegedre szervezett pontszerző versenyen pont a hazai játékosok 
képviseltették magukat az elvárt létszám alatt. A helyszín tulajdonosa az üzleti érdekeit szem előtt 
tartva minden asztalt kiadott a vendégkörnek, ezért a döntő mérkőzésen ez zavaró tényező volt. A 
jövőben ez ebben a formába nem vállalható. Novák Zoltán javasolja, hogy a feltételeket beszéljük 
meg újra a klub tulajdonosával. A 2016-os évben szervezzünk még egy versenyt a Vegas klubban és 
ha akkor is negatívak a tapasztalatok, ezt  követően döntsünk a további versenyek megszüntetéséről. 
 
5/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és határozatot hoz, a javaslat által megfogalmazott feltétel alapján. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Luca Gábor Javaslatot tesz, hogy a 2015. évben számított versenyző létszám alapján minimális 
mértékben át kell kalkulálni a 2016. évi költségvetést. A következő évre az 50 fős átlag nevező 
helyett csak 40 fővel javasolt kalkulálni. Így a PSZ versenyekre megszűnne a 5-8 helyezettek díjazása. 
Az OB versenyeken a 3-8 helyezettek díjainak felére csökkentése, továbbá a korosztályos versenyek 
díjainak csökkentése javasolt. A CSB-n, az NB II.-ben csak az első helyezett kap 15.000 ft díjat!  
Tóth Sándor nem adott le megfelelő programot, megbízását az elnökség visszavonta és az 
utánpótlásra 2016-ban tehetségkutató verseny kiírásáról egyeztettünk korábban, ami kisebb 
költséggel is megoldható!  
Papp Attila szintén nem adott le értékelhető versenykiírást a 2016. évre, így a "B" osztályos 
versenyek helyett is inkább az utánpótlás felkutatására érdemes nagyobb energiát fordítani.  
 
6/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a pénzügyi módosításokat részletes egyeztetést követően elfogadja és határozatot hoz. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
dr. Török Éva főtitkár a mai napig nem számolt el hiteles módon a Pool Szakág pénzeszközeivel. A 
szakág pénzügyi helyzetét az általa megküldött "excel" táblázatokra vagyunk kénytelenek alapozni, 
amely hitelessége vitatott. Ez arra alapozódik, hogy az elmúlt 4 hónapban (2015.06.27. óta) több 
ellentmondásos elszámolás is érkezett. Pl.: utólag tudtuk meg, hogy a szakágnak több, mint 
1.000.000 forint tartaléka van és azt is, hogy Mikó Balázs részére is tartozik a szakág közel 50.000 
forinttal. dr. Török Éva többszöri kérés, majd ezt követően felszólítás és közgyűlési határozat 
ellenére sem tett eleget elszámolási kötelezettségének. Ez 4-5 alkalmat jelentett! Később kapott 
értesítés alapján a könyvelő legkésőbb a 2015.11.07-i közgyűlésig elkészíti a hiteles kimutatást, de 
sajnos erre a mai napig sem került sor! dr. Török Éva ezzel megszegte a vele szemben, mint főtitkár 
illetve sportvezetővel szemben elvárható etikai normákat, amiért fegyelmi eljárás alá vonása 
javasolt. 
 
7/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és határozatot hoz, dr. Török Éva ellen belső (Pool Szakág) 
valamint külső felügyeleti szerv (hatóság) fegyelmi eljárás megindítását kell kezdeményezni.  
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  1  Tartózkodás:  0  
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Többször megfogalmazódott a csapatvezetők és játékosok részéről is az igény, hogy az átláthatóbb 
gazdálkodás és működés fenntartásához önálló jogi szervezetet kell létrehozni, amely önálló 
pályázatokon történő indulásra is alkalmas. Erre külön indokot adott, hogy az MBSZ elnöksége 
mereven elzárkózik minden olyan ésszerű és a mai trendeket követő kezdeményezéstől, amely a 
Pool Szakág fejlődését szolgálja. Továbbá az MBSZ elnöksége által koordinált közgyűlésen olyan 
döntések születtek, amelyek alapszabály sértőek, továbbá ellentétesek a demokratikus működési 
normákkal. A szakág elnöke levélben kérte az elnökség tagjait, hogy az alapszabály szerű működés 
helyreállításáról gondoskodjanak, és rendkívüli közgyűlés keretein belül helyesbítsék hibáikat. A 
megkeresésre még csak válaszra sem méltatták a szakág vezetőségét.  
A szakágunkat ért jogi sérelmek és szándékosan hátrányos helyzetbe történő hozásának 
helyreállítása érdekében javasolt az illetékes szakhatóságokhoz fordulni. A Pool Szakág irányában 
évek óta kialakult ellenséges helyzetet a korábbi időkre vonatkoztatva ki kell vizsgálni. Szintén 
ellenőrizni kell, hogy a "Bábus szakág" milyen formában duzzadt? fel ennyire, valós létszámmal 
rendelkezik-e, és hogyan terrorizálhat olyan patinás szakágat, aki 25 éve folyamatosan a 
legeredményesebb a szövetségben? 
 
8/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és felhatalmazza a szakág elnökét hogy a fenti ügyben a megfelelő 
lépéseket tegye meg. A soron következő közgyűlésen döntést kell hozni a szakág saját szervezetének 
létrehozásáról. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Luca Gábor beszámol az elnökség részére, hogy az újonnan nyílt Stifler Pool biliárdozóval felvette a 
kapcsolatot egy jövőbeni lehetséges együttműködés tárgyában. Jelzi, hogy a következő versenyévben 
már lehet használni az új eredménykijelző rendszert is, az eszközök a "teszt" alkalmával kiválóan 
működtek. Tájékoztatja az elnökséget, hogy megérkezett a szakág számlájára az 1.350.000 forint 
értékű állami támogatás, így a levonandó adókkal és a kifizetett versenyzői támogatásokkal 
csökkentve a pénzeszközöket, várhatóan 1.000.000 forint tartalékkal kezdjük meg a 2016. évet. 
Ehhez még bevételként jönnek a 2016. évi nevezési és licenc díjak, ami várhatóan (a SIR díjak 
levonását követően) újabb 600.000 forint körül számíthatók. A hivatalos elszámolást Luca Gábor a 
2015.12.20. napi közgyűlést követően teszi közzé. A 2016. évi EB-re benevezésre került a pool 
válogatott 3 férfi, 1 nő, 1 csapat, személyenként 3-3 játék nemben. Az eredményes gazdálkodásnak 
köszönhetően az EB költségei rendelkezésre állnak, de a csapatverseny 500 € nevezési díjának 
finanszírozására még lehetne támogatót keresni. 
Az elnök támogatja az elnökséget, hogy Békési László elnökségi tag segítségével megállapodás 
született egy holland biliárd eszköz és felszerelés forgalmazó céggel. A megállapodás lényege, hogy 
egy magyar nyelven is működő "web áruház" üzemeltetésében vagyunk partnerek, amely a Pool 
Szakág honlapjáról is elérhető. A szakág versenyzői a licenc számukkal regisztrálhatnak, és az általuk 
vásárolt termékekből a szakág 10 % támogatási visszatérítést kap. A szakág ennek a támogatásnak a 
felét (a vásárlási érték 5 %-át) a szakág működésére fordítja, a másik 5 % pedig az igazolt 
versenyzők bonusz kedvezménye. A web áruház tervezett nyitási időpontja a közgyűlés napja. 
 
9/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség Luca Gábor beszámolóját elfogadja. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy az előzetes visszajelzések és megbeszélések alapján a 
2016. évre a csapatbajnokságra 6 db NB I.-es és 10-12 db NB II.-es csapat nevezése várható. Ezek 
figyelembe vételével csak az NB II.-ben indokolt két csoport létrehozása. A 2017. évi csapat 
bajnokságra, azonban mindenképpen bővíteni kell az NB I. mezőnyét minimum 8 csapatra.  
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10/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Az egyéni versenyeknél megoldandó problémaként jelentkezik, ha valaki regisztrál, de nem jelenik 
meg a versenyen, közben már a sorsolás elkészült. Így befolyásolódik a párosítások kialakulása. 
Javaslatként merül fel az a lehetőség, hogy a jövőben következetesen ragaszkodni kell a regisztrálási 
határidő pontos betartásához. A nevezési határidőt 9,45 helyett 9,30 óráig kell meghatározni, ami 
után nevezést nem fogadunk el. A regisztrált, de meg nem jelent versenyzőt töröljük, így az ő neve a 
sorsoláson már nem merül fel. A nevezési díjat befizetett versenyző csak akkor kaphat ranglista 
pontot, ha legalább egy alkalommal "asztalhoz állt". Ezzel a rendszerrel nem kell büntetni a meg nem 
jelent versenyzőt illetve kiküszöbölhetők a kalkulálások a pontok megszerzése tárgyában.  
 
11/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és megszavazza. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a szakág részére megvásárolt bemutató pool biliárd 
asztal MOB támogatásból lett beszerezve. Az előírások alapján még kb. 3 évig nem értékesíthető az 
asztal, mert vissza kellene fizetni a támogatási összeget a MOB-nak. Eddig összesen 2 rendezvényre 
volt kiállítva az asztal, alkalmanként 50-60.000 forintos szállítási díjjal. Az asztal állapota a fűtetlen, 
poros raktárban és minden szállításnál romlik. Évente egy rendezvény miatt raktározni értelmetlen, 
ráadásul egyetlen versenyző sem jelentkezett, aki ezen a rendezvények hatására érdeklődne vagy 
jelentkezett volna a sportághoz. Az elnökség döntést hozott egy szükséges is régóta időszerű 
országos diák tehetségkutató verseny szervezésére, amelyet minden évben leszerveznénk. Az első 
sorozatra a szakág fennállásának 25. évfordulóján, 2016-ban kerülne sor. A javaslat alapján a győztes 
versenyző iskolájában helyeznénk ki az asztalt, addig, amíg az iskola folyamatosan, minden évben 
legalább 3-5 versenyzőt nevez a versenysorozatra. Így megoldódna az asztal kérdése, és figyelem 
felkeltő marketing értéke is van, amellyel ösztönözhető a versenyző és az iskola is. 
 
12/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja és megszavazza. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  1  
 
 
Újabb észrevétel és javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök az ülést 1830 órakor 
lezárja. 
 
 


