
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
A Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág 2021. december 04. napján, 1027 Budapest, Erőd utca 9.. szám alatt (Due Fratelli) 
11:00 órai kezdettel megtartott közgyűléséről. 
 
Luca Gábor bejelenti, hogy a résztvevő tagok közül többen igazolták a képviselő küldésére való jogosultságukat, így a közgyűlésen 
ennek alkalmazására kerül sor. A szavazatok száma egyeztetésre kerül. A közgyűlésen a tagok 75 %-a jelen van, így az határozatképes.  
Ezt követően a közgyűlés meghozta a következő határozatot: 
 

1/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A közgyűlés 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal levezető elnöknek Luca Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Novák Zoltánt, 
hitelesítőknek Kecskés Gyulát és Spitzer Tamást választják, akik ezen tisztségeket elfogadják.  
 
A levezető elnök ezután bejelenti, hogy a közgyűlés az előzetesen megküldött napirendi pontok alapján folytatódik. 
 
Luca Gábor ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

1) Az elnök beszámolója a 2021. év működéséről és eseményeiről 
2) A 2021. évi BESZÁMOLÓ elfogadása 
3) Dynamic BSE kizárása 
4) Pool Szakági elnökségi tag választása 
5) 2022. évi csapatbajnokság – Petre Gábor 
6) A 2022. évi versenytervek ismertetése 
7) A 2022. évi költségvetés elfogadása 
8) A 2021. évi versenyek díjátadása 

 
2/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A közgyűlés 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadja a napirendi pontokat. 
 

 
1. napirend: Az elnök beszámolója a 2021. év működéséről és eseményeiről: 
 
 A 2020. és 2021. évben is sikerült Petre Gábor aktív szervezésével lebonyolítani a CSAPATBAJNOKSÁGOT. Voltak ugyan 

visszalépők, de túlzás nélkül állíthatom, hogy az idei CSB Döntő volt a 30 éves jubileumunk legjobban szervezett és 
legszínvonalasabb RÁJÁTSZÁSA !!!  

o Csapat Bajnokságban 154 versenyző és 24 csapat vett részt 
o B-liga döntőt szerveztünk 
o 3 Országos bajnokságot szerveztünk + Szuperkupát 
o Ezeken a versenyeken átlag 31 versenyző vett részt 
o Minden versenyen kupákat a CSB-n a versenyzőknek érmeket adtunk 
o A csapatbajnokságra 400.000 FT, a B-Liga döntőre 124.000 F, a Szuperkupára 760.000 Ft költöttünk, ami összesen: 

1.284.000 Ft 
o Ezen kívül Beszereztünk 20 készlet verseny golyókészletet. 
o 5 versenyzőnk MBSZ-Pool támogatással szakedzői felsőfokú végzettséget szerzett. 
o Szolnoki Olivér révén VB 3. helyet szereztünk és kiváló USA turnéjának köszönhetően a Matchroom, a WPA és az 

EPBF ranglistáján is bekerült a TOP 16-ba. 
 

 A vírus ellenére is sikeres pályázatokat és előnyös megállapodásokat kötöttem. Egy 3 éves magán megállapodás keretein belül 
évente 20 db Simonis versenyposztóhoz juthatnak a versenyzők és klubok 30-40 % árengedménnyel. Tavaly 2 hét alatt elvitték 
a versenyzők és már erre az évre vannak foglalásaink. 

 Állami támogatási pályázatunk is aláírásra került, amelyből most 1.000.000 forintot kapunk. Ennek és a jó gazdálkodásnak 
köszönhetően 4 millió Ft-al zárjuk az évet, amire még nem volt példa! 

 
3/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A közgyűlés 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elutasítja, hogy a közgyűlés Luca Gábor javaslatát teljes egészében elfogadja.  
 
Luca Gábor tájékoztatja a tagságot, hogy a Dynamic BSE 4 alkalommal történt felszólítás illetve tájékoztatást követően sem fizette meg 
a 2021. évi Pool Szakági tagdíjat, így az alapszabály értelmében a tagot ki kell zárni. 
 

4/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A közgyűlés 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadja az előterjesztést.  
 
Pool Szakági elnökségi tag választása 
 
Az elnök elmondja, hogy a közgyűlésen új elnökségi tagot kell választani, mert Békési László lemondott a tisztségről. Korábbi felhívást 
követően csak Petre Gábor személyére érkezett javaslat. Petre Gábor ez elnök felkérése felszólal és vázolja a jövőbeni terveit, 



 

 

elképzeléseit. Továbbá ismerteti a korábbi tapasztalatait, amelyet a poolbiliárd képzéssel kapcsolatban már tapasztaltak saját 
klubjukban. Megköszöni a felkérést és bejelenti, hogy vállalja a tisztséget. 
  

5/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A közgyűlés 8 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal, megválasztja Petre Gábort a Pool Szakág elnökségi tagjának. 
 
 
Petre Gábor beszámol a 2021. évi csapatbajnokság részleteiről, majd ezt követően ismerteti a 2022. évi CSB terveket, amelyek a soron 
következő elnökségi ülésen véglegesítésre kerülnek. 

 
6/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

A közgyűlés 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal, egyhangúan elfogadja Petre Gábor beszámolóját és tervezetét. 
 
 
Luca Gábor tájékoztatja a tagságot, hogy a korábban megküldött és részletezett verseny tervekhez újabb javaslat nem érkezett, így 
azok kisebb pontosítások és helyesbítések után véglegesednek a weboldalon. 
 

7/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A közgyűlés 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadja az előterjesztést. 
 
Luca Gábor ismerteti a 2022. évi költségvetési tervet. Ennek keretein belül ismertetésre kerülnek a válogatott támogatási összegek 
továbbá egy javaslat, amely az utánpótlás képzésre irányul: 
 

1. Már annyira fejlett a nemzetközi mezőny, hogy a juniorokkal már nem tudjuk felvenni a versenyt, ezért hazai relációban a 
diákokra kell fókuszálnunk. Ez a 8-13 éves korosztályt jelentené. Ha ezeket a versenyzőket képezzük és támogatjuk, akkor 
évekkel később a junior korosztállyal már nagyobb eséllyel veszik fel a versenyt! 

2. 2022. évre tervezzünk be 150.000 Ft DIÁK támogatást. 
3. Mindenki, aki diák korosztályba tartozó fiatalokat oktat, hozza el őket a felnőtt versenyekre. Ne feledjük, hogy Földes Vilmos 

és Szolnoki Olivér is így kezdte! 
4. Azok a diákok, akik az „A” kategóriás versenyek közül legalább 3 versenyen részt vettek, támogatásra jogosultak. Emellett 

javasolt őket a házi, vagy B-liga versenyeken is szerepeltetni. Részükre nincs sehol nevezési díj és csak 50 % éves 
versenyengedélyt kell fizetniük! 

5. 3 darab „A” kategóriás verseny részvétel után, százalékos arányban osztjuk szét a 150.000 forintot, de nem a versenyzők, 
hanem az edzők, a mentorok részére. Ezek a költségek fedezik az utaztatás, és az esetleges szállás költségeit.  

6. Opció lehet, hogy megszabjuk egy edzőnek adható maximális támogatás limitjét! 
7. A következő évben, ha az adott versenyző továbbra is marad, akkor a támogatás bővíthető edzőtáborozási támogatással is.  
8. 1 év felkészülést követően, 2023-ban már szervezhetünk diák magyar bajnokságot, ahol a versenyzőket is külön jutalmazzuk, 

vagy akár támogatjuk egy EB részvételre! 
 
Néhány hozzászólás és véleményt követően a tagok elfogadják, hogy erre vonatkozó tervet részletes kidolgozást követően az elnökség 
továbbítja a tagságnak a végleges támogatási programot. 
 

8/2021. (XII. 04.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
A közgyűlés 9 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadja az előterjesztést. 
 
Novák Zoltán és Petre Gábor elnökségi tagok röviden értékelik az elmúlt évek helyzetét és eseményeit, bizakodva abban, hogy a 2022. 
versenyév ismét teljes lesz és több vidéki verseny helyszínt is bevonva folytathatjuk a jó légkörű, színvonalas rendezvények 
lebonyolítását. 
 
Egyéb hozzászólás és javaslat nem érkezik. 
Luca Gábor és Novák Zoltán elnökségi tagok átadják a díjakat a 2021. évi egyéni versenyek helyezettjeinek. 
 
Luca Gábor megköszöni a részvételt, további sikeres közös munkát kívánva 14:00 órakor lezárja a közgyűlést. 
 
Budapest, 2021. december 04. 

 
 
……………………………..………….. 
Luca Gábor levezető elnök 
 
 
Hitelesítők: 
 

 
 
……………………………………………….. 
Novák Zoltán jegyzőkönyvvezető 
 

Név: Kecskés Gyula 
 
 
Aláírás: ……………………………………….. 

Név: Spitzer Tamás 
 
 
Aláírás: ……………………………………….. 

 


