
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Időpont:  2016. 01. 16. (szombat) 1200 óra 
Helyszín: 1145 Budapest, Szugló u. 61.. 
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, Spitzer Tamástól (Gyömrői SE) az alábbi tartalmú e-mail érkezett: 
 
Tisztelt Csapatvezetők! 
Sajnálatos módon az év végi megnövekedett munka és az ünnepekre való készülődés miatt a Gyömrői SE nem tudott 
megjelenni az előre kiírt gyűlésen, hogy biztosítsa nevezését a CSB-re. Mint gondolom mindenki tudja, Gyömrő alapító tagja 
az MBSZ-nek, ezért idén sem szeretne kimaradni a csapat bajnoki küzdelmekből. Így amennyiben lehetséges, akkor arra 
kérjük a szövetséget és a csapat vezetőket, hogy támogasson minket szavazatával, hogy kivételes esetben utólagosan 
nevezhessünk. 
Előre is köszönjük a támogatást. 
Spitzer Tamás 
Gyömrői SE 

 
A levélre Papp Attila a következő választ írta: 
Kedves Sporttársak! 
A SZBSE elnökségének véleménye a Gyömrő CSB indulásával kapcsolatban: 
Tudatni kell, hogy a szabály az szabály, ha kivételt teszünk, az precedenst teremthet, mégis a sportágunk érdekében 
támogatjuk, hogy a Gyömrő csapata indulhasson a CSB-n, két fontos kitétellel,  
1. Az elnökség jelezze, hogy ez egyszeri, rendkívüli alkalom, és a jövőben ne is próbáljon egyetlen egyesület sem élni egy ilyen 
lehetőséggel, mert a Szakág elnöksége, nem is veszi napirendi pontra. 
2. Újra kell sorsolni az NB II.-t, ne lehessen az, hogy bármely csapat megjegyzi, hogy a Gyömrő az ismert csapatnevezések, és 
sorsolás alapján döntött az indulás mellett.  
Papp Attila 
SZBSE elnök 

 
Békési László előadja, amelyet válaszlevelében is megküldött: 
Spitzer Tamással beszéltem a decemberi közgyűlés után, aki már akkor jelezte, hogy milyen okok miatt nem tudott az 
egyesületük képviselője illetve meghatalmazottja a közgyűlésen megjelenni és leadni a csapatnevezést.  Szerintem mindezen 
okok érthetőek és az is , hogy az ünnepek miatti "leállás" miatt több hetes késéssel lehetett csak ezt a pótlólagos 
csapatnevezést elindítani. Az elnökség teljes egyetértésben döntött arról, hogy kérjük ki az egyesületi vezetők véleményét a 
kialakult helyzettel kapcsolatban. Én is egyetértek azzal, hogy ez egy egyszeri alkalom, a következő szezonban ez 
semmiképpen ne fordulhasson elő. Viszont nem támogatom az NB2-es csapatok teljes újrasorsolását, mert éppen elegendő 
lesz a CSB időpontok és beosztás újragondolása, a jelenlegi feladatmennyiség mellett szerintem már időben nem fér bele az 
NB2 CSB teljes "újrarajzolása". 

 
Luca Gábor javasolja, amennyiben az NB II.-ben induló csapatok vezetői 2/3-os többséggel elfogadják a 
Gyömrői SE csapatainak nevezését, úgy azokat az "A" és "B" csoportba szétsorsolva engedélyezzük. 
 
1/2015.12.13.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
Újabb észrevétel és javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök az ülést 1230 órakor lezárja. 
 


