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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Időpont:  2016. 09. 04. (vasárnap) 1100 óra 
Helyszín: 8900 Zalaegerszeg, Honvéd u. 70. (Pitvar Söröző) 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág elnökségi ülése  
 
 
A Pool Szakág elnöksége részéről megjelent: 
 Luca Gábor elnök 
 Békési László elnökségi tag 
 Novák Zoltán elnökségi tag 

 
Luca Gábor köszönti a megjelenteket és tájékoztat a napirendi pontokról, amelyet az elnökség tagjai egyhangú 
szavazattal jóváhagynak: 
 

 Kecskés Gyula elnökségi tag lemondása 
 2016. évi költségvetés megvitatása 
 MBSZ Főtitkár pénzügyi követelésének megvitatása 
 Elmúlt 1 év eredményei 
 Elmaradt feladatok 
 2017. évi versenynaptár egyeztetése 
 2017. évi költségvetés megbeszélése 
 Egyéb kérdések 

 

Luca Gábor megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes, azon 3 elnökségi tag megjelent. Tájékoztatja 
az elnökség tagjait, hogy a korábbi évhez hasonlóan idén is előkészítette a költségvetési, a versenynaptár és a 
szabályok/kiírások tervezeteit. Kéri az elnökség tagjait, hogy az elvi kérdésekben hozzanak döntést, majd a 
határozatok részleteit legkésőbb a közgyűlést megelőző 30. napig a weboldalon részletesen közzéteszi. Az 
elnökség egyetért a javaslattal. Ezt követően felolvasásra kerül Kecskés Gyula elnökségi tag lemondó levele. 
Az elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a hatályos pool alapszabály értelmében nem kell új tagot választani, 
aminek sok értelme sincs, tekintettel arra, hogy a jelenlegi feladatokat így is ellátja az elnökség. 
 
1/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség Kecskés Gyula elnökségi tag által leírt magánéleti terveit megérti, a lemondást elfogadja. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy továbbra is 30 fős létszám jelentkezett a pontszerző 
versenyre. Már nem várható el év végéig olyan radikális létszám növekedés, amely megteremtheti a Mesterek 
Tornája finanszírozását, így a korábbi határozat értelmében idén nem lehet több pénzdíjas verseny. Ehhez 
csatlakozott az az értelmezhetlen pénzügyi igény, amelyről dr. Török Éva küldött tájékoztatást. (Ezt az 
elnökség később külön napirendi pontban tárgyalja). A bevételekből az év végi közgyűlésen lehet kifizetni az 
első félévi támogatások összegét. Nem javasolt azonban az év végén esedékes MOB támogatást és a 2017. évi 
előleg bevételeket már erre a célra fordítani. Ezeket a jövő évi költségvetéshez kell kalkulálni. 
 
2/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:   0 
 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a Főtitkár az alábbi követelést küldte a szakág részére: 
Idézet a levélből: 
"A könyvelő csak most készítette el a bérszámfejtést és a bevallást, így a játékosoktól a 2014-2015. évben a 
pénzdíjakból előzetesen levont szja-t mostantól lehet és kell befizetni a NAV-nak, amelynek összege az alábbi: 
2014 évre - 160.000,- Ft 
2015 évre-    64.000,- Ft 
___________________________ 
Összesen:   224.000,- Ft" 
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A fenti követelést Luca Gábor alaptalannak és elfogadhatatlannak tartja. Az új elnökség a szakág vezetését 
2015. júliusban vette át. Ezek a követelések ezt az időszakot megelőzően keletkeztek, amelyekért kizárólag a 
korábbi vezetők a felelősek! Kecskés Gyula elmondta, hogy ezekről az összegekről ő is most értesült, a 
pénzügyi elszámolásokat és a könyvelővel történő kapcsolat tartást mindig dr. Török Éva intézte. Külsős 
könyvelőtől történő információk alapján a törvény határozottan kimondja, hogy a SZJA bevallásokat minden 
tárgyhónapot követő 12. napig meg kell tenni a NAV részére. Az év végi bevallások határideje február 12. nap, 
amelyet követően a NAV a nyár elejéig visszaigazolja az elszámolásokat, amely alapján az adót be kell fizetni. 
A Pool Szakág 2015. év végén befizetett 2014. évre 270.000 forintot, a 2015. év tavaszi versenyei után pedig 
108.000 forintot. Akkor a főtitkár arról tájékoztatott, hogy nincs több befizetni való! A szakág vezetésének 
átvételét követően pedig semmilyen befizetni valónk nem keletkezett a NAV irányába ! 
 
A Pool Szakág nem vállalhatja fel a könyvelő illetve dr. Török Éva szakmai hiányosságaiból eredő károkat, 
azokat a felelősöknek kell rendezniük. A szakágnak nem állnak rendelkezésre erre elkülönített forrásai és más 
hiányosságait nem nekünk kell rendeznünk! Elfogadhatatlan, hogy 2014. évi tartozást 2016. ősszel kelljen 
rendezni, főleg úgy, hogy dr. Török Éva több mint egy éve (közel 10 megkeresés/felszólítás ellenére) sem 
számolt el hitelesen a pool szakág részére átadott összegekről. Így a mai napig nem tisztázódott, hogy mennyi 
tőkével indulhatott az új elnökség! E mellett Luca Gábor előadja, hogy a 2015. évi összesített SZJA befizetését 
valóban 2016-ban kell teljesíteni, de ezt már nyár elején közölni kellett volna! A 2014. évi elmaradt 
befizetés semmiképpen sem a jelenlegi szakági vezetés tartozása! 
Az elnökség a beszámolóval kapcsolatban, alapos mérlegelés és egyeztetés után határozatot hozott  
 
3/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
A szakág elnöksége beleegyezik, hogy a 2016. évi elmaradt SZJA befizetést, 64.000 forint - a beérkező MOB 
támogatásból levonásra és - az MBSZ számlájára átvezetésre kerüljön. 
dr. Török Éva, mint korábbi pénzügyi felelős által korábban ki nem egyenlített NAV tartozás befizetésétől 
azonban az elnökség elhatárolódik és NEM JÁRUL HOZZÁ, hogy az a beérkező MOB támogatásból levonásra 
és az MBSZ számlájára átvezetésre kerüljön. 
 
A döntésről az MBSZ elnökséget értesíteni kell, és javaslatot tenni arra, hogy ezen összeget a könyvelőtől 
illetve dr. Török Évától követeljék, vagy fizessék be az MBSZ tartalék keret terhére! Amennyiben ez a Pool 
Szakág terhére - és hozzájárulása nélkül - levonásra kerül, úgy a számviteli törvény többszöri megsértésére 
hivatkozva, azonnali NAV pénzügyi vizsgálatot kezdeményez a szakág vezetése! 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:   0 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, az elmúlt 1 év kiemelkedő eredményeiről: 

Tot Sándor Senior EB  10-es játék - Tirana / Albánia I. hely 

Tot Sándor Senior EB  14/1-es játék  - Tirana / Albánia II. hely 

Tot Sándor Felnőtt EB 8-as játék - St. Johann im Pongau / Ausztria III. hely 

Tot Sándor,  Habó Alex, Nagy Csaba Senior EB  csapatverseny  - Tirana / Albánia I. hely 

Tot Sándor "Best of the East" - Burgasz / Bulgária I. hely 

Tot Sándor "Best of the East" - Belgrád / Szerbia I. hely 

Nagy Csaba Senior EB  8-as játék - St. Johann im Pongau / Ausztria III. hely 

Habó Alex Senior EB  8-as játék - Tirana / Albánia III. hely 

Antal Gábor , Solymosi Gábor "Matchroom World Cup of Pool" - Tirana / Albánia II. hely 

Szolnoki Olivér Junior EB  8-as játék - St. Johann im Pongau / Ausztria III. hely 

Szolnoki Olivér "Best of the East" - Bukarest / Románia II. hely 

 
Javaslat érkezik az elnökség részére, amely értelmében több élvonalbeli Senior versenyző azt az előterjesztést 
kezdeményezi, hogy TOT SÁNDOR ne induljon több Senior versenyen, hanem legyen elsőszámú kiemelt a 
következő Senior EB-re. Indoklásul Tot Sándor az elmúlt éves eredményeivel kiérdemelte, hogy ezzel 
megtiszteljük, mert nemcsak kimagasló eredményeket szerzett hazánknak, hanem olyan motivációt jelentett, 
amellyel sikerül csapatbajnoki EB címet szerezni. Ezen kívül, ha nem indul a Senior válogató versenyeken, 
akkor hitelesebb rangsor alakulhat ki a ranglistán.  
 
4/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot megvitatja, és úgy dönt, hogy Tot Sándor vonatkozásában az előterjesztést elfogadja. 
Az elnökség kiegészítésképpen úgy határoz, hogy Tot Sándornak a Senior EB-t megelőzően legalább egy 
Országos Bajnokságon és kettő Pontszerző Versenyen indulnia kell a teljes támogatáshoz. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
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Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy az elmúlt évben nem sikerült maradéktalanul teljesíteni a szakág 
elnökségének vállalt feladatait. Az időközben lemondott Kecskés Gyulának már nem volt alkalma beszámolni 
a diák tehetségkutató verseny szervezésében és bonyolításában elvégzett munkáról. Az utánpótlás rendkívül 
fontos, ezért Luca Gábor vállalja, hogy a már korábban előkészített anyagot (forrás hiányában egyenlőre e-
mail formájában) továbbítja az adatbázisban rendelkezésre álló iskolák részére. Novák Zoltán előadja, hogy a 
részéről vállalt csapatbajnokság koordinálási feladatainak eleget tett. Békési László elmondja, hogy a WEB 
áruház bevételei után eddig kb. 150.000 forint támogatást sikerült a szakág részére nyújtani, azonban hirdető 
nem jelentkezett. Elmondja, hogy személyesen próbált támogatással kapcsolatban tárgyalásokat folytatni, de 
negatív tapasztalatai voltak. Luca Gábor elmondja, hogy a Budapest Open versenyre ő is tárgyalt több 
támogatóval, de a tapasztalatai azok voltak, hogy vagy csak ígérgetős de komolytalan partnereket talált vagy 
választ sem kapott a levelekre. Általános tapasztalat, hogy a csapatok képesek egyenlőre kisebb helyi 
támogatásokhoz jutni, de a szakág egyenlőre csak az állami támogatásban bízhat. 
 
Luca Gábor elmondja, hogy többször tárgyalt az EMMI és a MOB illetékeseivel, de ezeknél a szerveknél is csak 
a "megszokott" támogatások elérhetők. Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a MOB eszközbeszerzési 
kiírására 275.000 forintról szóló pályázat lett beadva közösen az MBSZ-el. Az EMMI részére pedig egy teljesen 
új önálló pályázatot készített a sportág támogatására, amely összesen 11 kategóriában, 13.500.000 forint 
összértékről szól. Az értékelése tart, még nem kaptunk róla visszajelzést! 
 
5/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a beszámolókat meghallgatta és azokat elfogadta. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Luca Gábor részletesen ismerteti a 2017. évre vonatkozó költségvetés tervezetet. Kiemeli, a MOB és az EMMI 
vezetőivel folytatott megbeszélései alapján megerősítést nyert hogy a támogatásoknak 2 fő célcsoportja van. 
Elsősorban az utánpótlás nevelés, ahol a sport sajnos komoly hiányosságokkal küzd, a másik pedig a 
nemzetközi szereplés. A jövő évi költségvetési terv azokra a tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, ahol mi is 
aktívan tudunk közreműködni. 30-40 fő átlag indulószámnál nem lehet pénzdíjakat osztogatni, mert a bíró és 
a kupák, valamint az üzemeltetési költségek miatt nem termelődnek extra bevételek. Az elmúlt év sikerei 
viszont arra ösztökélnek, hogy több tehetséges versenyzőt tudjunk támogatni nemzetközi versenyeken, 
elsősorban EB-ken. Ésszerűen utána számolva vagy statisztikákat készítve az elmúlt években is elég szűk volt 
azok köre, akik pénz támogatásokat kaptak. Gyakorlatilag az EB-ken is ugyanezek a versenyzők vesznek részt, 
így most nem kézbe kapnák a támogatást, hanem a nemzetközi versenyekre finanszíroznánk a költségeiket. 
Így legalább biztosan részt vesznek, megnő az élversenyzők motivációja és nem merülhet fel olyan probléma, 
hogy önköltségen nem tud utazni. Javasolja, hogy egy versenyző, adott évben csak egy EB-re kapjon 
támogatást. Így megfelelő források esetén több versenyzőt is tudnánk támogatni az EB-n. A költségvetés 
tervezet az elnökségi ülés jegyzőkönyvének melléklete. 
 
6/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. A rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében a jövő évben 
(2017.) a felnőtt EB-re 3-4 főt, egyforma feltételekkel támogat. A Senior EB-re 3 főt, egyforma feltételekkel 
támogat. A költségvetési tervet az év végi közgyűlés előtt 30 nappal a sportszervezetek részére megküldi. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0    
 
 
A 2017. évi versenynaptár terve is elkészült, amelyet az elnökség megvizsgált. A 2016. évi tapasztalatokat 
megvizsgálva javaslat érkezik, hogy 2017-ben a 10 verseny helyett csak 8 verseny legyen szervezve a felnőtt 
osztályban. Erre az ad okot, hogy a versenyek látogatottsága lecsökkent, továbbá több versenyző külföldi 
csapat vagy egyéni versenyekre is szeretne utazni, így a hazai versenyek több versenyző számára 
érdektelenné válhatnak. A korábbi ígérgetések ellenére több egyesület versenyzői alig vagy egyáltalán nem 
vettek részt a hazai sorozaton. Senkit nem lehet kérdőre vonni, ha nem szeretne fejlődni, vagy megelégszik 
egy alacsonyabb színvonalú versenysorozaton történő részvételen, de soha nem szabad elfelejteni, hogy a 
sportágunk elsősorban az állami támogatásokra tud csak támaszkodni, ahol más szakmai igényeknek kell 
megfelelni. Ezért figyelembe kell venni azok igényeit is, akik elhivatottak és további fejlődést szeretnének 
elérni, amire hazai környezetben csak korlátozottan van lehetőség.  
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Bukta Zoltán, írásban azzal a kéréssel fordult az elnökséghez, hogy ismét indítsunk - meghatározott feltételek 
mellett - "B" verseny sorozatot, amelynek teljes lebonyolítását vállalja. Az erre vonatkozó javaslatokat külön 
napirendi pontban kellene tárgyalni. Luca Gábor jelzi, hogy most a versenynaptár beosztást kellene 
megvitatni, a technikai elemeket ezt követően tárgyaljuk. 
 
7/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. A versenynaptár tervezetet elfogadja. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0    
 
A 2017. évben ismét "A" és "B" osztályos versenysorozat indul. A lebonyolítás azonos, azonban 
meghatározásra kerül azoknak a versenyzőknek a listája, akik nem indulhatnak "B" osztályos versenyeken. A 
lista csak a 2015-2016 évben licencet kiváltott versenyzőkből alakult, ezért a nevezés alakalmával egyéni 
elbírálás is előfordulhat. Lehetőség lesz 3.000 forint értékű "B" licenc kiváltására is, de "A" osztályos 
versenyen történő indulás esetén a licenc díj különbözetet is be kell fizetni. 2017-ben 3 darab "B" pontszerző 
versenyt szervezünk, amelynek minimális létszáma 14 fő. Amennyiben a tavaszi sorozat sikeresen zárul, 
akkor ősszel megismételjük "B" Országos Bajnokságok formájában.  
 
A jövő évre az alábbi költségek javasoltak: 
 Egyéni versenyengedély "A" :  5.000 ft/év 
 Egyéni versenyengedély "B" :  3.000 ft/év 
 Verseny nevezési díj "A" :  3.000 ft/verseny 
 Verseny nevezési díj "B":  2.000 ft/verseny 
 Csapat nevezési díj :             10.000 ft/csapat 

 
 Verseny nevezési bérlet ("A"/8 versenyre): 18.000 ft/év, amit az első verseny alkalmával kell fizetni. 

(visszatérítés nem lehetséges, csak "A" osztályban használatos!) 
 

8/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslatok elfogadásáról. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat: 0   Tartózkodás:  0  
 
 
Luca Gábor kéri az elnökség tagjait hogy jelen pontban döntsenek a versenyek költségeiről és díjazásairól. 
Korábban meghozott határozat alapján pénzdíjazást továbbra sem tudunk alkalmazni, azonban a Mesterek 
Tornája versenyt, ha lesz elegendő forrás - egy későbbi határozat alapján - kellene támogatni. A 2017. évi 
költségvetésben erre szerepel is kiemelt terv. A csapatbajnokság önköltséges, a tárgyjutalmakon és szervezési 
költségen felül megmaradt összeg lenne felosztva. Az "A" és "B" versenyeken kizárólag tárgyjutalom lenne. A 
korosztályos versenyeken ugyanígy. A bevételekből a versenyrendszert tudjuk finanszírozni, az állami 
támogatásokból pedig a nemzetközi versenyeztetést. Adók nincsenek, így a költségvetés tervezhetőbb és 
kiszámíthatóbb.  
 
9/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Az elnökség felülvizsgálja a 2016. évi Csapatbajnokság helyzetét. Jelen állapotban 5 darab NB I. és 11 darab 
NB II. csapat indul. Az arányok rosszak. A jelenlegi NB I-es csapatok közül a MonoPool BSE jelezte, hogy nem 
indít jövőre csapatot, mert a versenyzői inkább több külföldi versenyeken szeretnének részt venni. A 4-6 
csapatos első osztály, dupla akkora másodosztállyal amúgy is hiteltelennek tűnik! Javaslat érkezik, hogy a 
következő évben egy osztályos csapat bajnokság legyen, akár 2-3 darab 5-6 csapatos csoporttal. Az indulók 
számától függően a csoportok első helyezettjei játszanának "Rájátszást" a Magyar Csapat Bajnoki Címért. A 
nevezés egységesen 10.000 ft/csapat. A dobogós helyezettek serleget, illetve a pénzügyi keret függvényében 
támogatást kapnának. 
 
10/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
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Luca Gábor Javaslatot tesz, hogy az elnökség vizsgálja felül a jelenlegi pontrendszert. Véleménye szerint - főleg 
a felső helyezéseknél - szűkíteni kellene a különbségeket. Előadja, hogy így kisebb lehet az élmezőnyben a 
különbség, ami nagyobb "csatákat", élesebb versenyeket vonz maga után. A korábbi pontrendszer alapján az 
élvonalbeli játékosok hamar "elhúztak" a mezőnytől, így sok játékos motiválatlanná vált. Amennyiben a 
szakág jelentősebb támogatást tud nyújtani a nemzetközi versenyekhez és szorosabb lesz az élmezőny, az 
színvonalasabb versenyeket és nagyobb létszámot is generálhat. Az elnökség részletesen megtárgyalja a pont 
elosztásokat és az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. 2017. évtől minden osztályban és korcsoportban az alábbi ranglista 
pontok kerülnek alkalmazásra: 

helyezés pontozás 

1. hely 240 pont 

2. hely 200 pont 

3.-4. hely 165 pont 

5.-8. hely 140 pont 

9.-12. hely 115 pont 

13.-17. hely 100 pont 

18.-24. hely 90 pont 

25.-32. hely 80 pont 

33.-40. hely 65 pont 

41.-48. hely 55 pont 

49.-56. hely 45 pont 

57.-64. hely 35 pont 

65.-72. hely 25 pont 

73.-80.   hely 15 pont 

81.-től   hely    5 pont 

Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Luca Gábor kéri az elnökséget, hogy pontosítsuk a válogatott keret tagságának meghatározását. A korábbi 
6/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) határozata alapján meghatározásra került a kérdéskör, de 
megkeresések alapján javasolt, hogy az előző évi ranglista bajnok automatikusan a válogatott keret alap tagja 
legyen. Ezenfelül javasolja, hogy a korosztályos versenyzők akkor kaphassanak támogatást nemzetközi 
versenyre (EB), ha a hazai mezőnyben is értékelhető ranglista helyezést érnek el.  
 
11/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a ranglista bajnok automatikus válogatott kerettagságának elfogadásáról, valamint a 
korosztályos támogatást az alábbiak szerint határozza meg: 
Amennyiben a versenyző a felnőtt ranglistán a   8-ban végez, a felnőtt támogatás 50 %-át kapja meg. 
Amennyiben a versenyző a felnőtt ranglistán a 16-ban végez, a felnőtt támogatás 25 %-át kapja meg. 
17. helytől kizárólag önköltségen indulhat a versenyző. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Egyéb kérdések között az elnökség elfogadja, hogy a 10-es játék szabályaiban alkalmazni kell a "break box" 
szabályt. Továbbá (közkívánatra) a 2017. évben a versenyeket vasárnapra szervezzük. 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy hivatalos levélben kérte dr. Auer János MBSZ elnöktől, hogy 30 
napon belül hívjon össze egyeztető elnökségi ülést. 3 fő igény a szakágunk részéről, hogy az alapszabályhoz 
igazodva válasszák meg a Pool Szakági elnökségi tagot, a szakág éves támogatása a jelenlegi MOB 
támogatáshoz viszonyítva nem lehet 1,8 millió forint alatt, illetve az alapszabályt módosítsuk vissza a korábbi, 
demokratikus értékeket jobban képviselő állapot irányába.  
 
Az elnökség megállapodik, hogy október végéig türelemmel várunk. Amennyiben eddig nem történik 
semmilyen érdemi döntés, úgy új határozatot kell hozni, ami alapján hatósági eljárásokat leszünk kénytelenek 
kezdeményezni a szakág érdekeinek védelme miatt. 
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Solymosi Gábor, 2015. évben elnyert, de első félévben fel nem használt támogatása miatt módosítani kellett az 
EMMI megállapodást. Az ügyletet a Főtitkár intézte, de Solymosi jelezte, hogy a páros VB selejtezőjére is 
elszámolná a költségeket, mert ezen is indul. Az erre vonatkozó 120 EURO támogatást 2016.07.20. napon a 
szakág házi pénztárából felvette. A nevezési díjat az MBSZ átutalta. Az elszámolás feltételeit korábban dr. 
Török Évával egyeztette. Később kiderült, hogy az általa benyújtott nevezési és szállás számlák ellentétes 
időpontokról szólnak. A főtitkár ezt jelezte, de megállapodásunk értelmében ezeket benyújtotta 
felülvizsgálatra az EMMI részére. Amennyiben az EMMI a számlát nem fogadja be, úgy a szakág részére 
50.366 forint összegű kár keletkezne, ami elfogadhatatlan, mivel Solymosi részére 86.760 forint támogatás 
kifizetésre került. 
  
12/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt, amennyiben az EMMI a számlát nem fogadja be, úgy a visszafizetendő támogatási összeg 
100 %-ban levonásra kerül Solymosi Gábor támogatási alap terhére. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Luca Gábor javasolja, hogy a jövőben a hasonló problémák és félreértések elkerülése érdekében senki ne 
kaphasson készpénzben támogatást, azt minden esetben az elnökség teljesítse átutalással. Ez így működött a 
felnőtt és a Senior EB alkalmával, ahol minden el lett intézve probléma mentesen. 
 
13/2015.09.04.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Luca Gábor jelzi, hogy az elfogadott határozatok alapján elkészíti a részletes kiírásokat, amelyeket legkésőbb 
november végéig (folyamatosan) feltölt a weboldalakra. 
 
Újabb észrevétel és javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök megköszöni az elnökségi tagoknak a 
megjelenést és az ülést 1500 órakor lezárja. 
 
 
 


