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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Időpont:  2018. 10. 06. (szombat) 1700 óra 
Helyszín: 1143 Budapest, Stefánia u. 29.  
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Elnökségi ülése 
 
Az elnökség részéről megjelent: 

 Békési László Pool Szakági elnökségi tag 
 Novák Zoltán Pool Szakági elnökségi tag 
 Luca Gábor Pool Szakági elnökségi tag 

 
 Keidl Márton MBSZ elnökségi tag 

 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a meghívás ellenére egyik sportszervezet vezetője 
sem jelezte részvételi szándékát az elnökségi ülésre. Ezt követően az elnök a meghirdetett napirendi 
pontok alapján levezeti az elnökségi ülést. 
 
Napirendi pontok:  
 

1) A Pool Szakág 2018. évi működésének áttekintése.  
2) A Pool Szakág 2018. évi gazdálkodásának áttekintése.  
3) MBSZ elnökségének döntése a 2019. évi szakági támogatási keretről.  
4) Megbeszélés a 2019. évi felnőtt EB-vel (Treviso) kapcsolatban.  
5) Megbeszélés a 2019. évi senior EB-vel (Novi Sad) kapcsolatban.  
6) A 2019. évi versenyrendszer megvitatása  

 felnőtt  
 senior  
 utánpótlás / amatőr  
 nemzetközi  

7) A 2019. évi Csapatbajnoki kiírás megvitatása.  
8) A 2019. évi egyéni versenyrendszer kiírások megvitatása.  
9) A 2019. évi tervezett költségvetés áttekintése.  
10) Az MBSZ részére elkészített új Fegyelmi Szabályzat megvitatása, javaslattétel, illetve 
esetleges szakági módosítások bevezetése.  
11) Egyéb kérdések.  
12)Javaslatok megvitatása. 

 
A napirendi pontok részletes megvitatását követően az elnökség az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
1/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség megállapítja, hogy a szakág, 2018. évre tervezett működése és gazdálkodása meghaladta a 
korábbi célkitűzéseket, ezért pozitívnak tekinthető. Az elnökség az eredményeket elfogadja.   
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
2/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség dönt, hogy a korábbi kiírásnak megfelelően, amennyiben igény van rá, a válogatott 3. 
személyének meghatározására az év végi ranglista 3-8 helyezettjei között válogató versenyt szervez. Az 
elnökség külön versenyzőket nem jelöl meg. Amennyiben 1 vagy két fő vállalja csak a 2019. EB-n 
történő indulást, úgy a támogatási összeg egy összegben vagy felosztva kerül meghatározásra.   
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
3/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség dönt Tot Sándor válogatottsága ügyében: 
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1. A 2019. évi Senior Európa Bajnokságon (Senior EB) azok lehetnek a magyar Válogatott 
CSAPAT tagjai, akik a korábbi kiírás szerint (https://pool-biliard.hu/versenyek.php?id=0) a 
Senior EB-t megelőző 1 évben legalább 3 pontszerző versenyen és a Senior magyar 
versenyeken részt vettek. Ezek a versenyzők kaphatnak állami támogatást az EB-n történő 
részvételhez. 

2. Az elnökség alaposan megvizsgálta a körülményeket és lehetőségeket, és döntést hozott arról, 
hogy Tot Sándor versenyző mentesítést kaphat a Senior magyar versenyeken történő 
részvételtől. Amennyiben a versenyző él ezzel a jogával, úgy a Senior Csapat tagjaként nem 
indulhat. 

3. Amennyiben a versenyző a 2019. évi Senior EB-t megelőző 1 évben legalább 4 darab 
pontszerző versenyen indul, abban az esetben 100.000 Ft állami támogatást nyújt részére az 
EB-re a magyar szakszövetség. Tekintettel arra a rendkívüli tényre, hogy a 2019. évi Senior 
EB, NOVI SAD városban lesz bonyolítva, és figyelembe véve Tot Sándor eddig elért 
eredményeit a jelen pontban megvalósult feltételek alapján a versenyző a támogatást az 
egyéni versenyeken történő indulásra felhasználhatja. Amennyiben a versenyző nem teljesíti a 
feltételeket a versenyző ÖNKÖLTSÉGES alapon is részt vehet a 2019. évi Senior EB egyéni 
versenyein. 

4. Az elnökség döntést hozott abban, hogy a 2020. évi versenyévtől kezdődően minden magyar 
nemzetet képviselő versenyzőnek egyformán meg kell felelnie a versenykiírásban közzétett 
feltételeknek, amely pontosan szabályozza az egyéni és a csapatbajnokságban indulás pontos 
feltételeit.   

Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
4/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség dönt, hogy a korábbi csekély látogatottság miatt a 2019. évben nemzetközi versenyt nem 
szervez. EB és Eurotour versenyek szervezése is kizárt, mert az EPBF-el történt egyeztetések értelmében 
az ilyen típusú versenyek szervezése minimum 10 millió forint önköltséggel járna, plusz a terem bérleti 
díja. Ennek előteremtése és hazai finanszírozása egyenlőre lehetetlennek tűnik.   
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
5/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség dönt, hogy 2019. évben a jelen év sikereire és visszajelzéseire alapozva ugyanazon típusú és 
tartalmú egyéni és csapatversenyeket szervez. Igény jelentkezett arra, hogy 2019-től „Handicap” típusú 
versenysorozatot is szervezzünk, amelynek támogatása a „Szuperkupa” versenyével megegyező, a részt 
vevők arányának függvényében.     
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
6/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a szakág állami támogatása 2019-re 1.500.000 Ft-ra 
emelkedett, amelyhez kb. 500.000 Ft 2018. évi megtakarítás adódik. A jövő évi költségvetés ezek 
ismeretében készült, amely alapján a 2019. évre az alábbi tervezett támogatások számolhatók: 

1. Szuperkupa: 1.000.000 Ft 
2. Handicap Tour:    500.000 Ft 
3. Mesterek tornája:    300.000 Ft 
4. Csapat Bajnokság:    150.000 Ft 
5. Szenior Bajnokság:  150.000 Ft 
6. Válogatott keret:      850.000 Ft   

Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
7/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség dönt, hogy 2019. évi Csapatbajnokságra vonatkozó kérdést - amely szerint végig kell-e 
játszani a mérkőzéseket, vagy a győztes mérkőzés után záruljon a forduló – a csapatokkal történő 
egyeztetést követően kerül meghatározásra.     
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 

https://pool-biliard.hu/versenyek.php?id=0
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8/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség dönt, hogy Luca Gábor által, az MBSZ részére készített új Fegyelmi Szabályzatot, 
kiegészítési javaslatokra és jóváhagyásra megküldi a sportszervezeti vezetők részére, amelyet a 
Közgyűlésen véglegesít.     
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
9/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a válogatott versenyzők a 2018. évi támogatási keretből 
nem használtak fel 98.280 Ft összeget. Javaslatot tesz, amennyiben Szolnoki Olivér a nemzetközi 
szereplése alapján meghívást kap a Világbajnokság fő táblájára, úgy a megmaradt 100.000 Ft 
támogatást a Válogatott versenyző a VB szereplésre (Doha-Katar) kapja meg.      
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
10/2018.10.06. - EÜ Határozat 
Az elnökség tagjai döntenek, hogy együtt folytatni kívánják a Pool Szakág vezetésében 4 éve sikeresen 
végzett munkát és újra jelöltként vesznek rész a 2018.12.15. napi tisztújító közgyűlésen.     
Igen szavazat:  3  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Az Elnökségi ülés 2018.10.06. napon, 20:00 órakor lezárult. 
 


