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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Időpont:  2016. 04. 17. (szombat) 1000 óra 
Helyszín: 1145 Budapest, Szugló u. 65. 
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 köszönti a megjelenteket és tájékoztat a napirendi pontokról, amelyet az elnökség tagjai egyhangú 
szavazattal jóváhagynak: 
 

 A Tájfun Biliárdszalon felújítási programjának részletei 
 MBSZ ügyészségi és rendőrségi vizsgálat megvitatása 
 Az Etikai és Fegyelmi Bizottság működésének felülvizsgálata 
 Török Éva ellen kezdeményezett fegyelmi ügy megvitatása 
 Diák Tehetségkutató program megvitatása 
 2017. évi válogatottság megállapítása 
 Átalakulási folyamatok megbeszélése 
 10-es szabály megváltoztatása 

 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy 2016.05.27-29. napokon megrendezésre kerülő „Budapest 
Open” nemzetközi verseny lebonyolítására kerül sor. A versenyre számos európa-, és világbajnok játékos 
jelezte részvételi szándékát. 192 nevezővel van tervezve a verseny, amelyről Kurucz László 
közreműködésének köszönhetően a Sport TV 2x48 perces közvetítést fog sugározni, többszöri ismétléssel. 
Agyártás költségeinek finanszírozásához már jelentkezett egy támogató, de több sponsort is meg kellene 
szerezni, mert vannak még olyan költség elemek, amelyek hosszabb távú befektetésként megtérülhetnek. 
Elmondja, hogy a hónapok óta tartó levelezés alkalmával jó kapcsolatokat sikerült kialakítania Gre 
Leenderssel, az EPBF elnökével, aki gratulált a verseny szervezéséhez – amely azóta a hivatalos EPBF 
versenynaptárba is bekerült – továbbá üdvözölte, hogy ismét nagy létszámmal, női versenyzővel és csapattal 
is neveztünk az áprilisi EB-re. 
 
Az EPBF elnöke szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt részünkre. Ennek köszönhetően rendkívül 
kedvezményes áron vásárolhatjuk meg az EB-n használt versenyposztókat. Ennek, továbbá Békési László által 
szervezett SIMONIS támogatásnak köszönhetően olyan lehetőséghez jutottunk, amely a Tájfun Biliárdszalon 
tulajdonosait is arra ösztökélték, hogy mind a 25 versenyasztalt teljes körűen felújítsák. Így teljes mandiner 
gumi csere és minden asztalon új versenyposztó csere fog történni május hónapban. Ennek köszönhetően a 
pontszerző versenyekre is 25 versenyasztalt tudunk biztosítani, amely segítségünkre lehet abban, hogy a 
versenyeket gyorsabban tudjuk majd lebonyolítani még nagyobb létszám esetén is. A kialakult kedvezményes 
lehetőségnek köszönhetően a Tájfunnal együttműködve a jövőben akár 2-3 évente megoldható az asztalok 
felújítása és a versenyfeltételek folyamatos biztosítása. A Tájfun tulajdonosai támogatják az elképzeléseinket, 
azonban abban látják a folyamatos versenyfeltételek biztosítását (nyilvánvaló üzleti érdekből is), hogy a 
szakági hivatalos versenyek állandó helyszíne itt legyen. 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy saját költségén elkísérte a 2016.04.04-12. között, Ausztriában 
tartandó EB-re a válogatott játékosokat. Ennek főleg szakmai és nemzetközi kapcsolatépítési szempontjai 
voltak, amelyek szükségesek a hazai pool biliárd sport még nagyobb nemzetközi beágyazódása 
szempontjából. A rendezvényeken jó kapcsolatokat sikerült kialakítani és és különböző kérdésekben sikerült 
érdemi tárgyalásokat folytatni. Az EB-n Tot Sándor 8-as játékban bronz érmet szerzett! 
 
 
1/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség Luca Gábor beszámolóját elfogadja. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
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Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a dr. Török Éva ellen indított fegyelmi vizsgálat 
végérvényesen megakadt. Felülvizsgálata alapján a korábbi döntés meghozatala előtt a fegyelmi bizottság 
tagja személyesen nem egyeztettek, pusztán levelezés útján tartották a kapcsolatot, amelyből a kommunikáció 
hiánya miatt Losonczy Ferenc tag ki is maradt. A határozat nem volt szakmailag megfelelően előkészítve, 
dokumentálva és a közlés módja sem felelt meg az elvárható minimális normának. Az azóta tett 
fellebbezésemre választ nem kaptam, nyilvánvalóvá vált, hogy azóta a bizottság az üggyel érdemben nem 
foglalkozott!  Luca Gábor álláspontja szerint a bizottság nem tudja kellő szakmai szinten és felkészültséggel 
ellátni a feladatokat és javasolja a bizottság tagjainak felmentését. Javasolja továbbá, hogy egyedi fegyelmi 
ügyek tárgyalására (jelen esetben dr. Török Éva fegyelmi ügye) az elnökség lássa el ad-hoc fegyelmi bizottság 
szinten a feladatokat. A szakág működése helyreállt és folyamatos fejlődési szakaszban vagyunk. Ennek 
köszönhetően, de akár visszatekintve is megállapítható, hogy hosszú évek alatt olyan minimális a fegyelmi 
ügyek tárgyalása, hogy nem indokolt erre állandó bizottságot fenntartani. A feladatot az elnökség is elláthatja, 
ami nem ellentétes a sporttörvény előírásaival! 
 
2/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja, az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai visszahívja. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:   0 
 
 
Javaslat érkezik, hogy dr. Török Éva ügyének kivizsgálására és vonatkozóan az elnökség tagjai alakítsanak 
fegyelmi bizottságot.  
 
3/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot elfogadja, az Etikai és Fegyelmi Bizottságot megalakítja. Tagjai: Békési László, 
Kecskés Gyula, Novák Zoltán elnök. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:   0 
 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Budapest Főügyészség vizsgálatot kezdeményezett az 
MBSZ és elnökségének szabályos működésével kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan a XI. kerületi 
Rendőrkapitányságon vizsgálat indult az alábbi tárgyban: 

 
A rendőrségi meghallgatáson és a bizonyítékok vizsgálata során kiderült, hogy a „bábus szakág” hivatalos 
megválasztására semmilyen hiteles közgyűlési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre, továbbá dr. Török Éva 
2009-ben történt „főtitkári” kinevezéséről nem a közgyűlés, hanem az akkori elnökség döntött. Ez teljes 
szabályellenes, amire az ügyvédnő szintén nem hívta fel az elnökség figyelmét, mint az óta sok minden más 
tényre sem! Nyomon követhető, hogy a főtitkár a saját pozíciójának megtartását évek óta folyamatosan 
fontosabbnak tartja, mint a szövetség vagy a pool szakág sport érdekeit. A tavaly óta, számtalan alkalommal 
kért elszámolást továbbra sem kaptuk meg, és további szabálytalan tetteire vonatkozó kérdéseinkre sem 
válaszolt. Szabályzat szegéseit értelmetlen újra részletezni, mert azok már mindenki előtt ismertek. Javaslom, 
hogy döntsünk dr. Török Éva elmarasztalásával kapcsolatban. 
 
4/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség a javaslatot megvitatja, dr. Török Évát az Alapszabály, sportvezetőkre vonatkozó szabálysértések 
folyamatos elkövetése miatt fegyelmi eljárás alá vonja.  
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Kecskés Gyula tájékoztatja az elnökséget, hogy sikerült néhány iskola adatait összegyűjteni, ahová 
tájékoztatást lehetne küldeni a diák tehetségkutató versenyekkel kapcsolatban. Luca Gábor sajnálatát fejezi ki, 
hogy a körlevélben megküldött felkérés ellenére egyetlen egyesület sem csatlakozott az adatgyűjtési akcióhoz, 
így a tehetségkutató kiírása kizárólag arra korlátozódhat, ahová kapcsolati adatokkal rendelkezünk. Felteszi a 
kérdést, ha ennyire nincs együttműködési készség a hazai egyesületek részéről, akkor egyáltalán érdemes-e a 
versenysorozat megszervezésével foglalkozni.  
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Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a szakág érdekében végzett hazai és nemzetközi tevékenységek 
teljesen lekötik szabadidejét, így a diák tehetségkutató verseny szervezésében és bonyolításában személyesen 
nem tud részt venni. Ennek bonyolítását csak akkor tartja ésszerűnek, ha valamelyik elnökségi tag a teljes 
koordinációt elvállalja.  
 
Kecskés Gyula jelzi, hogy ismét át kellene gondolni, hogy a szeptemberi sportág-választó rendezvényen 
megjelenjen-e a szakág? E kérdésben még nyárig döntést kell hozni, mert a rendezvényre előre be kell 
jelentkezni.  
 
5/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a diák tehetségkutató verseny megszervezéséről, amelynek koordinátorának Kecskés Gyulát 
választják meg. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Luca Gábor javasolja, hogy a korábbi elképzelésekhez igazodva a jövő évtől az elnökség alaposabban vizsgálja 
meg a nemzeti válogatott keretek kijelölését. A javaslat szerint a felnőtteknél az 1-8., a korosztályos 
versenyzőknél az 1-6. helyezett versenyzők alkossák a válogatottat, amelyekből az elnökségi döntés alapján 
legyen meghatározva a véglegesen utazható és támogatható létszám. Ebben a formában nem csak a ranglistán 
elfoglalt hely a fontos, hanem a sportoló „sportemberi” magatartása és hozzáállása. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt, hogy egy versenyző egyben a hazánkat is képviseli egy nemzetközi versenyen. Szintén 
fontos, hogy egy válogatott versenyző ne csak az „EB-re” menjen a szakág támogatásával, hanem egyéb 
nemzetközi versenyeken is képviselje hazánkat. Luca Gábor bejelenti, hogy a Budapest Open verseny sikerétől 
függően évi kettő nemzetközi nagy és legalább egy nemzetközi kisebb senior verseny szervezését vállalja. 
Fontosnak tartja, hogy az EB-ken több fiatalabb versenyzőnek is lehetőséget kellene biztosítani.  
 
Javaslat érkezik arra, hogy az EB támogatásoknál ne ranglista alapján, hanem egyforma nagyságrendű 
támogatást kapjanak a válogatott kerettagok. A nagyobb részvétel biztosítása érdekében ne 3 fő, hanem 4 fő 
válogatott játékos részesüljön azonos támogatásban. 
 
Kecskés Gyula megjegyzi, hogy a ranglista bajnoknak mindenképpen a keret tagjának kellene lennie. Az 
elnökség a javaslatot elfogadja, azonban a döntés végleges jogát fenntartja. 
 
6/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. A rendelkezésre álló pénzügyi keretből a jövőben (2017. évtől) a 
felnőtt EB-re 4 főt, egyforma feltételekkel támogat. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0    
 
7/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. A rendelkezésre álló pénzügyi keretből a jövőben (2017. évtől) a 
Senior EB-re 3 főt, egyforma feltételekkel támogat. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0    
 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a korábban meghozott döntés értelmében beadásra kerültek 
a dokumentumok a poolbiliárd önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetének megalapításáról. Ennek 
állapotáról folyamatosan tájékoztatja az érintetteket. 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az EPBF és a WPA az áprilisi EB-től kezdve 
szabálymódosításokat vezet be, amelyhez most a szakágunknak is alkalmazkodnia kell. A 9-es játék 
tekintetében véglegesen áttérnek a már nálunk is alkalmazott: előre állított 9-es és 3 golyós szabályhoz. A 10-
es játék tekintetében viszont újdonság, hogy a játékban mind a 10 golyót sorrendben kell elrakni, tehát egy 
kombinációs 10-es golyó esetén azt vissza kell állítani és folytatni kell a játékot. A lényegi elem, hogy a játék 
akkor ér véget, ha a 10-es golyó kizárólag utolsó golyóként kerül a tasakba. A verseny szabályainak alapos 
tanulmányozása az EB-n meg fog történni, és azt hazai környezetben a pontos szabály ismertetést követően a 
2016.05.07-i PSZ versenyektől kezdve be lehet vezetni. 
  
8/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség, alkalmazkodva az EPBF szabályrendszeréhez, dönt a módosítások elfogadásáról. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat: 0   Tartózkodás:  0  
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Békési László javasolja, hogy a Pool Szakág 100 € összegben támogassa a Budapest Open verseny szervezését, 
ezzel a nemzetközi verseny licenc befizetésre kerül az EPBF részére és bekerül annak versenynaptárába. Így a 
már korábban átutalt összeget a szervezőnek nem kell a szakág részére megfizetnie. 
  
9/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Luca Gábor javasolja az elnökség részére, egyben vállalja, hogy egyeztetéseket kezdeményez az EPBF 
vezetésével egy későbbi évben/években, Magyarországon rendezhető korosztályos vagy felnőtt Európa 
Bajnokság feltételeiről illetve lehetőségeiről. Tájékoztatja az elnökséget, hogy korábban szerzett információk 
alapján Eurotour verseny rendezésének nincs értelme és esélye, mert olyan járulékos költségekkel jár, 
amelyet nem tudnánk finanszírozni. 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy személyes megbeszélést folytatott Marcin Krzeminski lengyel 
vezetővel, aki elmondta, hogy a "Best of the East" versenysorozathoz történő csatlakozás alapfeltétele, hogy a 
döntőt Dynamic III. versenyasztalon kell szervezni. Tekintettel arra, hogy olyan terem nincs Magyarországon, 
amely minden tekintetben megfelel az elvárásoknak, így ebben a sorozatban sem tudunk részt venni. 
Tájékoztatott továbbá arról, hogy az EPBF támogatásával nemzetközi junior sorozat is indul, amihez 
örülnének hazánk csatlakozásának. Ennek azonban az a nagyobb akadálya, hogy jelenleg nem rendelkezünk 
versenyképes junior játékosokkal. 
 
A Budapest Open versenyre a Tájfun helyszín vezetőivel sikerült megegyezni, amely magában tartalmazza az 
összes (25 darab) versenyasztal teljes posztózását (Simonis 860 tournament blue) és a mandinerek cseréjét. 
Hosszú távú együttműködést szeretnének, ezzel támogatva a versenyeket.  
 
Kecskés Gyula javasolja, hogy jövőre úgy kell szervezni a versenyeket, hogy két pontszerző között ne legyen 
egy hónapnál nagyobb idő. Javaslat érkezik arra, hogy inkább kevesebb pontszerző verseny legyen, de 
mindenképpen szervezzünk nemzetközi versenyt is. Érdemesebb és gazdaságosabb a feltételeket figyelembe 
véve, hogy a jövőben a Tájfun Biliárdszalon legyen a hazai pontszerző versenyek központja, így azonos 
feltételek mellett versenyezhet mindenki. A korosztályos versenyekkel kapcsolatban azonban mindenképpen 
szükséges a vidéki helyszínek bevonása is.  
 
10/2015.04.17.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
Az elnökség dönt a javaslat elfogadásáról. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás: 0   
 
 
Újabb észrevétel és javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök az ülést 1200 órakor lezárja. 
 


