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Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág "Rendkívüli Elnökségi ülése"

Az elnökség részéről megjelent:
 Békési László Pool Szakági elnökségi tag
 Novák Zoltán Pool Szakági elnökségi tag
 Luca Gábor Pool Szakági elnökségi tag
Meghívottak:
 Solymosi Gábor
 Keidl Márton Pool Szakági játékos képviselő, MBSZ elnökségi tag jelölt
Luca Gábor köszönti a megjelenteket és tájékoztat a napirendi pontokról, amelyet a jelenlévők egyhangú szavazattal
jóváhagynak:
 Szerződés szegési eljárás lefolytatása Solymosi Gábor versenyzővel szemben
A Pool Szakág elnöksége Solymosi Gábor által közreadott nyilatkozatok és dokumentációk alapján úgy ítélte meg, hogy a
versenyző súlyosan megszegte a korábban vele megkötött "Sportolói Támogatási Szerződést", amely alkalmas arra, hogy
azt a Pool szakág vezetése egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondja. A mai napon megjelentek az elnökség tagjai,
valamint meghívást kapott Keidl Márton, játékos kapcsolattartó, MBSZ Elnökségi tag jelölt is.
Előzmények:
1) Solymosi Gábor versenyző (továbbiakban: versenyző) és az MBSZ Pool Szakág elnöksége 2017.01.012017.12.31. napig, határozott időtartamra szóló szerződést kötöttek.
2) Solymosi Gábor súlyosan megszegte a szerződés II.3)c) - "Versenyző kötelezettségei" pontot, amely szerint:
"megőrzi a Pool Szakág és tagjai jó hírnevét a szakmai és a magánéletben egyaránt, tartózkodik minden a
Pool Szakág, annak elnöksége és tagjai hírnevének ártó kijelentéstől,"
..... mivel több olyan nyilatkozatot tett személyesen és internetes oldalakon keresztül, amelyek aláásták a
poolbiliárd sport továbbá annak elnökségének tekintélyét. Az interneten megjelent publikációk bizonyítékként
archiválásra kerültek.
3) A versenyző olyan valótlan kijelentéseket tett közzé, amelyek véleményünk szerint, egyebekben kimerítik a:
Rágalmazás
Btk. 226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen
tényre közvetlenül utaló kifejezést használ,
Becsületsértés
Btk. 227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével
összefüggésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el,
meghatározásait.
Solymosi Gábor 2017.03.29-én, miután már részt vett (állami támogatással) az Európa Bajnokságon, olyan jellegű
nyilatkozatot tett közzé internetes oldalon, amely gyakorlatilag kétségbe vonja a szakág elnökségének döntését, illetve
kifogásol pénz kifizetési hiányokat. Erre hivatkozva állítja, hogy ellehetetlenült illetve értelmetlenné vált a záró, 9-es
játéknemben történő indulás. Hivatkozását arra alapozza, ha nincs lehetőség csapatbajnokságban indulni, akkor a 9-es
játékban is értelmetlen. Megjegyezni kívánom, hogy a Pool Szakág által a 2017-es évben 5 válogatott versenyzőt tudtunk
támogatni a felnőtt és Senior EB indulásra.
Ebből 3 versenyző (Solymosi Gábor, Antal Gábor és Szolnoki Olivér) teljes támogatással (szállás, nevezés, transzfer) vett
részt Portugáliában a felnőtt EB-n. Ezek közül egyetlen versenyzőnek sem voltak hasonló problémái vagy lejárató
kinyilatkoztatásai. Ezt követően Solymosi Gábor többször is olyan megnyilvánulásokat tett szóban és interneten
egyaránt, amelyekkel próbálta kétségbe vonni, lejáratni az elnökség munkáját. 2017 év végén a 10-es OB-n Solymosi és
Luca Gábor között nézeteltérés támadt, amelyet az I. fokú Fegyelmi Bizottság külön eljárásként kezelt. Ennek
végszavaként Luca Gábor felhívta Solymosi Gábor figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon minden olyan kijelentéstől
amely bármely személy, a szakág vagy annak vezetésének a munkáját kétségbe vonja vagy lejáratja. Továbbá jobban
gondolja át nyilatkozatait.
Solymosi Gábor e felhívásnak nem tett eleget, a figyelmeztetés ellenére már másnap olyan újabb kijelentéseket tett
közzé, amelyekkel szándékosan lejáratta és kellemetlen helyzetbe hozta a Pool Szakág elnökségi tagjait és magát a
szakágat is. Ez a viselkedés méltatlan egy válogatott versenyzőtől. Kijelentésével megszemélyesített minden egyes
elnökségi tagot, továbbá olyan állítást közölt tényként, amely nem tartalmazta a valóságot.
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Előzményként történt, hogy Solymosi Gábor és Antal Gábor versenyzők a szerződésben vállalt, minimum 4 versenyre
szóló kötelezettségeikre vonatkozó veszélyeztető tényező merült fel. A versenyzők a tavaszi szezonban csak 1-1
versenyen vettek részt, és ahhoz, hogy tudják tartani vállalásaikat, ősszel már minden versenyen kötelezően el kellett
indulniuk. A szerződés 8) pontja értelmében ennek veszélyére a szakág elnöksége tájékoztató levelet küldött az érintett
versenyzők részére. Antal Gábor ezt tudomásul vette és jelezte, hogy mindenképpen részt vesz az őszi kötelező
versenyeken. Solymosi Gábor már sértésnek véve a tájékoztatási kötelezettséget - amelyet az elnökség jóhiszeműen,
figyelem felhívó jelleggel küldött -, közzétette az interneten a részére szóló levelet, ezzel is megpróbálva lejáratni az
elnökséget.
Békési László: Abban a levélben volt egy olyan közlés, hogy "felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbiakban tartsa be a
szerződés rá vonatkozó pontjait", és ez nem csak az, hogy jelenjen meg a versenyen, hanem viselkedjen úgy ahogy ez
szerződés szerűen illik.
Luca Gábor: Ezt követően csak Solymosi Gábor indított az interneten egy elnökséget lejárató vitasorozatot. Tény, hogy
gyakorlatilag egy jogszerű tájékoztató levelet kaptak. Solymosi Gábor ezzel megszegte a szerződést, nem járt el
jóhiszeműen, az általa indokolatlanul kiadott közlések alkalmasak voltak arra, hogy lejárasság az elnökség munkáját
megszemélyesítve őket. Véleményem szerint ezen cselekedetek alkalmasak arra, hogy megállapítható legyen a szerződés
szegés ténye és azt a vonatkozó rendelkezések szerint rendkívüli felmondással megszüntessük. A versenyző megszegte a
kötelezettségeinek 3)c. pontját. Ezt igazoló dokumentumok jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerülnek.
A szerződés szegésének következményeként a Pool Szakág elnöksége élhet a rendkívüli felmondás jogával, amelynek
jogkövetkezményét a szerződés V.8) - Szerződés megszűnése és megszüntetése pont részletesen tartalmazza:
"Rendkívüli, azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a felek bármelyike a jelen szerződésben meghatározott
alapvető kötelezettségeit súlyosan megszegi és annak felszólítás ellenére sem tesz eleget valamint ezt követően a
szerződésszegés ténye igazolt módon megállapításra került. A Versenyző - szerződés szegése esetén - a Pool Szakág
által már elvállalt kötelezettségekért, kifizetésekért köteles helytállni, azokat 8 napon belül a Pool Szakág részére
megtéríteni."
Solymosi Gábor a 2016. évben összesen 385.000 forint, 2017-ben pedig 302.000 forint támogatást kapott, amely
összegekből 2 egymást követő EB-n is részt tudott venni. Súlyosbító tényezőként vehető figyelembe, hogy az internetes
közlés több száz (ezer) felhasználóhoz is eljuthat, akik kizárólag a közzétevő álláspontját ismerik (ismerhetik) meg. A
felhasználók között olyan személyek (társaságok) is lehetnek, amelyek egyéb kapcsolatban állnak a sportággal vagy az
elnökség tagjaival. A publikációkat olvashatják potenciális támogatók, vagy szimpatizánsok is, akik eddig is követték a
sportág működését, fejlődését.
Fentiek figyelembe vételével és a rendelkezésre álló dokumentumok vizsgálatát követően döntött az elnökség a
rendkívüli ülés megtartásával és a szerződés szegés felülvizsgálatával kapcsolatban. A mai napi gyűlést megelőzően dr.
Auer János (MBSZ elnök) is megerősítette a Pool Szakág elnökségének azon álláspontját, amely szerint Solymosi Gábor és
a Pool Szakág elnöksége között létrejött "Sportolói Támogatási Szerződés egy polgári jogi jogviszony, amit a felek közösen
létrehoztak, annak módosítása is az ő kezükben van. Ami ezzel kapcsolatban történik és esetleg vitát generál a felek között,
azt azon a szinten kell megoldani."
Ennek megfelelően tárgyalja az ügyet az elnökség, nem pedig a fegyelmi bizottság. Javaslat érkezett arról, hogy a fent
leírt szabálysértés, szerződés szegés értelmében a szakág éljen a rendkívüli felmondás jogával és a 8) pont értelmében 8
napon belüli visszafizetési határidő figyelembe vételével követelje vissza Solymosi Gábortól a támogatás (kerekített)
összegét, 300.000 forintot. Megállapításra került, hogy a versenyző a Pool Szakág elnökségétől hivatalos értesítést
kapott, amelyben meghívást kapott a mai egyeztető megbeszélésre, illetve felkérték, hogy álláspontját előzetesen írásban
nyújtsa be. Ezeknek a felkéréseknek Solymosi Gábor nem tett eleget, azzal sem tisztelte meg az elnökséget, hogy
távolmaradásáról előzetes értesítést küldjön, vagyis:
 a bizottság felkérésére írásban nem tett nyilatkozatot,
 a bizottsági ülésre nem jelent meg,
 távolmaradásának okáról előzetesen és utólagosan sem tájékoztatta a bizottság tagjait,
További javaslat érkezik, hogy a visszafizetés napjáig Solymosi Gábor semmilyen szakág által szervezett pontszerző vagy
nyílt versenyen ne szerepelhessen. Az elnökség több rendbeli megsértése, lejáratása tárgyában a versenyző 6 hónapra
terjedő büntetést kapjon, amely a támogatási összeg visszafizetésének időpontjától kerüljön számításra. A súlyosbító
tényezőként figyelembe kellene venni, hogy tetteit, mint válogatott versenyző követte el, ezen felül az elmúltévek
legtámogatottabb versenyzője volt a pool szakágban. Felkérem az elnökség tagjait, hogy fejtsék ki álláspontjukat.
Békési László: Mindenképpen egy olyan döntést kellene hozni, ami a továbbiakban is, főleg a válogatottak részére is
előre mutató lehet. Az eltiltást helyben hagynám én is. A szerződés kötés és annak megszegése miatt nem lehet más
kifejlet, mint visszakérni a kifizetett támogatást, a határidőben 8 napon belül.
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Novák Zoltán: Azt gondolom, a szerződésszegés ténye egyértelműen bizonyítható, így a szerződésben foglalt
kötelezettségei számon kérhetők. Solymosi Gábor versenyzőnél az eltiltást szintén javaslom korlátozott időtartamra.
Azzal kiegészítve, hogy az eltiltást én is a visszafizetés határidejétől javaslom. Én viszont 3 hónapos eltiltást javasolok.
Luca Gábor: Kiegészítés képen elmondani kívánom, hogy Solymosi Gábor az általam képviselt MonoPool BSE tagja,
amely egyesületet 21 éve alapítottunk. Mint az egyesület elnökének jogom és lehetőségem lett volna a rólam tett hamis
nyilatkozatok és híresztelések miatt bármikor eltiltani a játékost vagy felfüggeszteni a játékjogát. Ezzel szándékosan nem
kívántam élni, ne vádolhassanak azzal, hogy e miatt kerülne veszélybe a 4 versenyen történő megjelenése ami a
szerződésének felmondásával járna. Inkább szóban figyelmeztettem, majd a hivatalos levélben is kapott a
kötelezettségeinek betartására emlékeztető utalást. Jelenleg, kizárólag mint a szakág elnöke, szakmai szempontokat
figyelembe véve veszek részt a döntéshozatalban, egyben mint a másik szerződéses fél képviselője. Felkérem az elnökség
tagjait, hogy két pontban határozzuk:
1) Felmondjuk-e Solymosi Gáborral kötött szerződésünket, ami egyben azzal jár, hogy a versenyzőnek - felszólítást
követően - 8 napon belül vissza kell fizetni a részére kifizetett állami támogatást?
Békési László: Felmondjuk, hiszen a cselekedetei és a szerződésben foglaltak értelmében nem tehetünk másképp.
Novák Zoltán: A szerződésszegés ténye megállapítható, ami felmondással jár azonnali hatállyal.
1/2017.12.16.- R.EÜ Határozat
Solymosi Gábor versenyzővel, 2016.12.30. napon kötött Sportolói Támogatási Szerződést a mai napon"Rendkívüli
felmondással" felmondjuk, továbbá felszólítjuk a versenyzőt, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül fizesse
vissza a Pool Szakág 10102086-76615100-01004001 számú számlájára a 2017. évre vonatkozó, Európa Bajnoki
támogatás összegét 300.000 forint azaz háromszázezer forint összeget.
Igen szavazat: 3
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
2)

Alkalmazzunk-e eltiltást a szerződésszegő magatartás következményeként, illetve az elnökséggel szemben
történő lejárató magatartása miatt ?

Békési László: Alkalmazzunk eltiltást minimum 3, maximum 6 hónap időtartamra, a pénz kifizetésétől számítva.
Novák Zoltán: Alkalmazzunk eltiltást. Én a 3 hónapot tartanám továbbra is megoldásnak, a pénz kifizetésétől számítva.
Ekkor tett eleget a kötelezettségeinek és így alakulhat újra jogviszony a szakág és a versenyző között.
Luca Gábor: Ezt követő egyeztetés és megbeszélés után az elnökség meghozta a határozatot:
1/2017.12.16.- R.EÜ Határozat
Solymosi Gábor versenyzőt 3 havi eltiltással sújtja az összes pool szakág által szervezett (pontszerző vagy nyílt
vagy CSB) versenyekre vonatkozóan. Az eltiltás attól az időponttól számítandó, amikor a támogatás visszatérített
összege megérkezik a Pool szakág számlájára.
Igen szavazat: 3
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A feleket tértivevényes levélben az erre vonatkozó felhívások és határidők betartásával értesíteni kell. További kérdés és
indítvány nem érkezik, ezért a Rendkívüli Elnökségi ülés 2017.12.16. napon, 13:00 órakor lezárult.
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