JEGYZŐKÖNYV
Időpont: 2019. 12. 14. (szombat) 15.00 óra
Helyszín: 1143 Budapest, Szugló u. 65.
Tárgy: Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Közgyűlése
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket. Kérdésre elmondja az egyesületek szavazatszámainak
megállapítási módját, majd ismerteti a közgyűlésen résztvevő egyesületek és küldötteik névsorát:
Calliotel Sport Klub
Fejlődjünk Együtt BSE
Fordan Center BKE
Gyáli Amatőr SE
MonoPool BSE
Legitim Team
Szeged BSE

Békési László
Steinecker Péter
Perte Gábor
Losonczy Ferenc
Luca Gábor
Luca Gábor
Papp Attila

Luca Gábor bejelenti, hogy a közgyűlés határozatképes és megnyitja a közgyűlést. Indítványozza, hogy
levezető elnökként Luca Gábor vezesse a közgyűlést és jegyzőkönyv vezetőként magát, jegyzőkönyv
hitelesítőként pedig Békési Lászlót és Keidl Mártont javasolja. A jelenlévők egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az indítványt.
Idő közben megérkezett Solymosi Gábor (Dynamic BSE) de kijelentette, hogy nem hajlandó aláírni a
jegyzőkönyvet. Ezzel szavazati jogáról lemondott, amit tudomásul vett.
Ezután a levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

1. napirendi pont
Az elnök beszámolója a 2019. év működéséről és eseményeiről
Luca Gábor röviden ismerteti a korábban megküldött pénzügyi kimutatást és tájékoztat, hogy a 2020. évre
ismét keletkezett kb. 400-450.000 ft tartalékalap. Előadja a hazai versenyekre nevezett játékos létszám tartja
a növekedést illetve stagnál a korábbi évekhez. Kéri a közgyűlést, hogy szavazzon a beszámoló
elfogadásáról.
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A Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2019. évi beszámolót.
Igen szavazat: 21
Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

2. napirendi pont:
A 2020. évi költségvetés elfogadása
Luca Gábor elmondja, hogy a jelenlegi elnökség tagjai továbbra is folytatni kívánják azt munkát, amelyet
korábban közzétett programnak megfelelően végez. Ismerteti a korábban közzétett költségvetési terv
részleteit. Kéri a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontról.
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A Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2020. évi költségvetési tervet.
Igen szavazat: 17
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 4

3. napirendi pont
A 2020 évi versenyrendszer elfogadása
Luca Gábor röviden ismerteti a korábban megküldött pénzügyi kimutatást és tájékoztat, hogy a CSB
versenyek szervezésére Petre Gábor egyesületi vezetőt, a „B” Liga versenyek szervezésére Papp Attila
egyesületi vezetőt kérte fel az elnökség. A vezetők a felkéréseket elfogadták. Papp Attila tájékoztatja a

közgyűlést, hogy a feladatokat együttesen fogják ellátni, mert a csapatbajnokság és a „B” Liga több ponton
is szorosan kapcsolódik egymáshoz.
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A Pool Szakág Közgyűlése egyhangúan elfogadja a 2020. évi versenyrendszert.
Igen szavazat: 21
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Luca Gábor ismerteti a korábban már kiküldött napirendi pótokhoz, pót napirendi pont javaslat nem érkezett,
így azokról nem kell tárgyalni.

4. napirendi pont
A 2020 évi csapatbajnokság tervei
Papp Attila részletesen ismerteti a csapatbajnokság menetéről az információkat. Elmondja, hogy
gyakorlatilag a szervezés befejeződött és 20-21 csapat nevezésére lehet számítani az előzetes egyeztetések
alapján. Petre Gábor kiegészíti, hogy a nagy létszámú „amatőr” versenyzők csatlakozása miatt szükségszerű
volt NB I –NB II – NB III osztályú csapatbajnokságokat szervezni. A bajnokság menete, mérkőzései a 2019.
évi szisztéma alapján kerülnek lebonyolításra.
Luca Gábor a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontról.
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A Pool Szakág Közgyűlése szavaz a csapatbajnokság napirendről.
Igen szavazat: 21
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

5. napirendi pont
A 2020 évi „B” Liga versenysorozat tervei
Papp Attila részletesen ismerteti a „B” Liga menetéről az információkat. Elmondja, hogy gyakorlatilag a
szervezés itt is befejeződött. A tervek szerint 4 helyszínen (Budapest, Szeged, Pécs, Zalaegerszeg) fognak
lebonyolódni egy időpontban és 4 különböző helyszínen a regionális selejtezők. A helyszínekről arányosan
továbbjutó 16 versenyző a Mesterek Tornája versennyel párhuzamosan (és ugyanazon a helyszínen) játssza
le a nagydöntőt, ahol a győztes elnyeri a „B” Liga Bajnoka címet. Várhatóan a versenyeken összesen és
fordulónként 70-100 versenyző részvételére lehet számítani.
Más hozzászólás nem érkezik, így Luca Gábor felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontról.
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A Pool Szakág Közgyűlése szavaz a „B” Liga napirendről.
Igen szavazat: 21
Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Papp Attila kéri szavazásra bocsájtani, hogy az a versenyző, aki a kedvezményes, 3.000 Ft/év
versenyengedély díjat váltja ki, az versenyezhessen egyszerre a csapatbajnoki és a „B” Liga sorozatban is.
Kiemeli, hogy itt olyan amatőr sportolókról van szó, akik túlnyomó többsége nem szeretne indulni az első
osztályú versenyrendszerben, de a másodosztályú sorozatokban szívesen és rendszeresen részt kívánnak
venni. Ez elősegíti a sportág népszerűsítését és a létszám növekedését, amin keresztül a következő években
újabb játékosok csatlakozhatnak a poolbiliárd sporthoz.
Luca Gábor hozzáfűzi, hogy a sportág legnagyobb és legégetőbb problémája az utánpótlás nevelés. Bízik
abban, hogy az amatőr versenyek is hozzájárulnak a poolbiliárd népszerűsítéséhez és a fiatal játékosok
bevonzásához.

A Javaslat értelmében a csapatbajnokságra és a „B” Ligára érvényes versenyengedély díjak
együttes összege 3.000 Ft/év/fő, amelyet közzé kell tenni a szakág weboldalán is.
Luca Gábor felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontról.
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A Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslatról.
Igen szavazat: 21
Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ezután Luca Gábor kérdésre ismét elmondja az éves versenyengedély és nevezési díjak alakulását.
Továbbá a tagok megállapodnak, hogy CSB nevezési dokumentumaikat 2018.12.31-ig megküldik a szakág
vezetése részére.
Luca Gábor előadja, hogy a tárgyalt versenyek bevezetése miatt 2020-ban nem lesz Handicap verseny
szervezve, továbbá az első osztályra szervezett versenyek 6 darab helyett 9 darabra emelkedtek.
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Szolnoki Olivér profi biliárdversenyzővé vált, így a 2020-as évben nem indul
hazai versenyeken. Az elnökség Szolnoki Olivér versenyzőnek a korábban elért nemzetközi versenyek
eredményiért, továbbá azért mert hazánkat kiemelkedő színvonalon képviseli a versenyeken 150.000 Ft/év
(visszavonásig) támogatást javasol.
Luca Gábor felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a javaslatról illetve az előterjesztésről.
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A Pool Szakág Közgyűlése szavaz a javaslatról.
Igen szavazat: 21
Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Luca Gábor elnök kéri a közgyűlést, hogy a sportszervezeti vezetők minél nagyobb létszámmal vegyenek
rész a soron következő MBSZ Tisztújító Közgyűlésén, vagy távolmaradásuk esetén adjanak
meghatalmazást. Ez fontos időpont, mert van esély arra, hogy a Pool Szakág ismét megkapja a képviseletet,
illetve aktívan részt vehessen a stratégiai döntések meghozatalában.
Egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezik, így Luca Gábor a közgyűlést 17.00 –kor lezárja.

