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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Időpont:  2016. 12. 18. (vasárnap) 1000 óra 
Helyszín: Tájfun Biliárdszalon - 1145 Budapest, Szugló u. 65. 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Közgyűlése  
 
 
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket és tájékoztat, hogy a megjelent tagok élni kívánnak a küldött szavazatokkal. Az 
összeszámlálást követően megállapításra kerül, hogy az alábbi egyesületek és képviselők regisztráltak a közgyűlésre:  
 

MonoPool BSE 
Legitim Team Kft. 

Luca Gábor 
Luca Gábor 

Szolnoki Planéta SE Nádas Emil 
Pirat SE Földi Szabolcs meghatalmazással 
Zalaegerszegi SE Novák Zoltán 
Szegedi BSE 
Scorpion SE 
Gyömrői SE 

Papp Attila 
Dr. Török Éva, Papp Attila meghatalmazással 
Spitzer Tamás 

 
 
Luca Gábor bejelenti, hogy a közgyűlés határozatképes, azon a képviselők  (24 szavazat) 100 %-a jelen van.  
Indítványozza, hogy levezető elnökként vezeti a közgyűlést és Jegyzőkönyv vezetőként Békési Lászlót, hitelesítőként pedig Novák 
Zoltánt és Molnár Imrét javasolja. A jelenlévők egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az indítványt. 
 
 
Luca Gábor az alábbi napirendi pontok tárgyalását javasolja, továbbá kéri, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel elsőként a 
csapatbajnokság kérdése kerüljön megbeszélésre: 
 

I. 2017. évi csapatbajnokság szavazása, sorsolása 
II. 2016. évi díjak átadása 

III. MBSZ és Pool Szakág elnöksége közötti további együttműködés 
IV. Beszámoló a 2016. év működéséről és eseményeiről 
V. 2017. évi versenytervek megbeszélése 

VI. Válogatott kerettagság 
VII. 2017. évi költségvetés elfogadása 

VIII. Egyéb: alapszabály módosítása 
 
Jelenlévők a javaslattal egyetértenek és a napirend módosítást elfogadják. 
 
 
1/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése Luca Gábor elnök indítványát elfogadja. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Luca Gábor vitára bocsájtja a kérdést, hogy a 2017. versenyévben egy vagy két osztályos csapatbajnokság kerüljön-e szervezésre. 
Megjegyzi, hogy a korábbi évekhez képest folyamatosan nő az NB I. csapatbajnokság színvonala, csökkennek a csapatok számai. 
Kifogásolja, hogy az utolsó fordulókra vagy nem jelentek meg a csapatok, vagy az őszi fordulókon 3-3 fős csapatok álltak ki, ami 
nevetségessé és értelmetlenné teszi a csapatbajnokságot. A Szeged és a MonoPool csapatok olyan játékos erővel rendelkeznek, 
hogy hosszú évekre előre más nem kerülhet a bajnoki cím közelébe. A csapatbajnokság hétvégi baráti összejövetellé minősült és 
nincs valós tétje. A MonoPool versenyzői rendszeresen részt vesznek külföldi versenyeken is. Ezen indokok alapján bejelenti, 
hogy egyesülete, közös döntés alapján a jövőben visszalép a csapatbajnoki versenyektől. A véleménnyel többen egyetértenek, de 
több hozzászólásból kiderül, hogy szükségesnek tartják a csapatbajnokság megrendezését, mert több klubban is ez a közös 
programot, az összetartást segíti. 
 
Előzetes, helyszíni felmérés alapján kiderül, hogy 13 csapat jelentkezne a versenysorozatra és csak egy osztályos bajnokság 
esetén is 11 induló csapattal lehetne számolni. A különböző érveléseket meghallgatva a közgyűlés szavaz, hogy egy vagy két 
osztályos csapatbajnokság induljon 2017-ben. 
  
 
2/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése az NB I. és NB II. osztályos bajnokságot szavazza meg. 
Igen szavazat:  18  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  6 
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A szavazást követően megállapításra kerül, hogy az alábbi csapatok indulhatnak NB I. osztályban: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szavazást követően megállapításra kerül, hogy az alábbi csapatok indulhatnak NB II. osztályban: 
 

egyesület neve csapat neve 

Gyömrői SE GYÖMRŐI SE 2 

Pirat SE GYÁLI FITTI DRAGONS 

Pirat SE GYÁLI FITTI SHARKS 

Scorpion SE Klub Éden Pool 

Scorpion SE SCORPION 

Szolnoki Planéta SE KECSKEMÉT I. 

Szolnoki Planéta SE PLANÉTA 

Szolnoki Planéta SE KECSKEMÉT II. 

 
Javaslat érkezik arra, hogy a nevezési határidő legyen meghosszabbítva 2016.12.31. napig hátha újabb csapatok jelentkeznek, 
illetve amelyik csapat szeretne, az még benevezhet akár az NB I.-be is. A sorsolást január elején a Pool Szakág elnöksége végzi el. 
 
 
3/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése a javaslatokat egyben szavazza meg. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
 
Luca Gábor elnök szünetet rendel el, és kéri a csapatokat, hogy a szünetben fizessék be a csapat nevezési díjakat. 
 
 
 
Luca Gábor a szünet után folytatja a közgyűlést és egyben felsorolja a hazai, a nemzetközi és az EB versenyeken kimagasló 
eredményt elért versenyzőket, akiknek a szakág nevében gratulál. Ezt követően ismerteti a CSB eredményeket és átadja a díjakat. 
 
Luca Gábor tájékoztatja a közgyűlést, hogy sikerült beszereznie olyan adatbázist, amelyen az ország összes általános és 
középiskolájának adatai megtalálhatók. Így lehetségessé vált hirdetményben felhívni a figyelmet az iskoláknak a 2017. évi diák 
tehetségkutató és középiskolai poolbiliárd versenyre. Kéri a megjelent klub tulajdonosokat és egyesületi vezetőket, hogy 
vegyenek részt a lebonyolításban. Tájékoztat, hogy Budapesten és Pest megyében már megküldött 600 darab levélt és vállalja, 
hogy január elején szintén értesítést küld több ezer iskola részére. A lebonyolítással kapcsolatban pedig a visszajelentkezéseket 
követően tájékoztatja a klubokat a további lépésekről. 
 
Luca Gábor tájékoztatja a közgyűlést, hogy a szakág fontos döntéshez érkezett. Köztudott, hogy a Fővárosi Ügyészség határozata 
alapján közel egy éve nyomozás folyik az MBSZ elnöksége és a Bábus Szakág tevékenysége után. Az ügyészség álláspontja 
értelmében azt vizsgálják, hogy a Bábus szakág jogosan jutott-e (vett-e fel) állami támogatási összegeket, valamint ebben az MBSZ 
elnökségének milyen szerepe volt. A rendőrségen történt érdeklődésre azt az információt kaptuk, hogy a vizsgálat még nincs 
lezárva. Ezek ellenére szintén köztudott, hogy az MBSZ közgyűlése az elmúlt másfél évben több alkalommal is szabálytalanul járt 
el, mivel nem választották meg a Pool Szakági képviselőt. Szintén szabálytalannak minősíthető (jogi tanácsadó értelmezése 
szerint is) az MBSZ elnökségének magatartása, amely szerint az elmúlt másfél évben egyetlen elnökségi ülést sem tettek 
nyilvánossá, arra egyszer sem hívták meg a Pool szakág képviselőit, továbbá úgy döntöttek a 2016. évi állami támogatás 
felosztásáról, hogy abban a Pool szakág képviselője nem vett részt.  
 
Luca Gábor tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elmúlt egy évben 3 alkalommal is személyesen egyeztetett dr. Auer János MBSZ 
elnökkel, aki ígéretet tett neki, hogy személyesen eljár ügyünkben és rendezi a szövetségben kialakult, további együttműködésre 
lehetetlen helyzetet. Ezt követően a MOB Alelnöke, az MBSZ elnöke és a Pool Szakág elnöke között egyeztetett megbeszélést 
lemondta, majd több hivatalos levelünkre sem válaszolt. November 17-i dátummal a Bábus Szakág MBSZ elnökségi tagja, Csibor 
Zoltán lemondott.  

egyesület neve csapat neve 

Gyömrői SE GYÖMRŐI SE 1 

Pirat SE PIRATE TEAM 

Szegedi BSE SZBSE I. 

Szegedi BSE POOL TEAM SZEGED 

Zalaegerszegi BSE ZEG BSE I. 
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A Pool Szakág elnöke többször is levélben kérte a szakágak vezetőit, hogy üljenek le egymással felülbírálni a 2016. évi működési 
hibákat, a költségvetési eltéréseket és egyeztetni a jövőbeni, kizárólag sport érdeket szem előtt tartó közös munkát. Ezekre a 
megkeresésekre semmilyen visszajelzés nem érkezett. Ezzel szemben dr. Török Éva benyújtott a szakággal szemben egy olyan 
164.000 forint értékű követelést, amelynek határidőre történő ki ne fizetéséért kizárólag őt és az MBSZ vele kapcsolatot tartó 
könyvelőjét terheli a felelősség! Ezt az összeget szintén a szakágunk elnökségének megkérdezése nélkül, önhatalmúlag zárolták a 
szakág számlájáról. 
 
Luca Gábor arra kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak arról, továbbra is hagyjuk-e, hogy az MBSZ elnöksége öntörvényes módon, 
szabályokat megszegve döntsön szakágunkat érintő kérdésekben, vagy a jövőben hatósági eljárásokra bízzuk a helyes eljárás 
megállapítását? Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy lehetőségünk van az ügyészséghez, a NAV-hoz, az EMMI-hez, a bírósághoz 
és az újonnan - MOB helyett - alakult NVESZ-hez fordulni. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a vizsgálatok idejére, 
akár az illetékes hatóság fel is függesztheti az MBSZ részére nyújtandó támogatást, ami a szakágat is érintheti.  
 
A kérdés az, hogy továbbra is hagyjuk kiszolgáltatott és megalázó helyzetünket, vagy jogi úton próbáljunk érvényszerezni 
igazunknak? Luca Gábor elnök javaslatot tesz, hogy a 2017.01.28-ra kiírt MBSZ közgyűlés előtt utolsó levélben kéri a szakág 
vezetőket, hogy egyeztessenek és kizárólag közös álláspont elfogadása után szavazzanak a közgyűlésen. Amennyiben ez nem jön 
létre, akkor el kell indítani a hatósági kivizsgálások kezdeményezését. 
 
Több támogató javaslat és hozzászólás után a közgyűlés határozatot hozott: 
 
 
4/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése megbízza az elnököt, hogy kezdeményezzen egy egyeztető megbeszélést a szakág vezetők és az MBSZ 
elnökség tagjainak részvételével. Amennyiben ez nem jön létre, eredménytelen, vagy nem támogatja a Pool szakág elképzeléseit, 
úgy az MBSZ közgyűlés után hatósági lejárásokat kell kezdeni. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
Luca Gábor elnök részletesen beszámol a 2016. év eredményeiről, amelyet az elnökség segítségével sikerült létrehozni: 
 

o  Egységes és átlátható versenyrendszer bevezetése 
o  Elektronikus, modern versenyprogram, alkalmazkodva a nemzetközi trendekhez 
o  Web áruház létrehozása, extra versenyzői kedvezményekkel és támogatással 
o  7 darab EB érem (2 arany, 1 ezüst, 4 bronz) 
o  Színvonalas kupák és versenybíró a PSZ versenyeken 
o  Pályázati pénzek elnyerése 1.405.000 ft értékben (3 külön pályázat) 
o  Nemzetközi verseny szervezése "Budapest Open" (5 éve nem volt ilyen) 
o  2017-től nemzetközi versenyhez csatlakozás ("Best of the East", minimum 3 éves szerződéssel, 6 éve nem volt) 
o    Versenyterem teljes felújítása, 25 darab asztal versenyposztókkal, új mandinerekkel (5 éve nem volt ilyen) 
o    Szponzorációban kaptunk 25 darab új fehér golyót a versenyekre és 30-30 új sablont, amiket 2017-től rendszeresítünk 
o    Új poolbiliárd weboldal, rendszeres és gyors frissítéssel, mindenben átlátható információkkal (szabályok, versenyek, 

elszámolások, határozatok)   
 
Tájékoztat, hogy az őszi versenyek támogatása azért maradt el, mert a tavaszi nevezési átlag létszám 50 feletti nevezőről 30 
alattira csökkent. Így a tervezett költségvetéssel gyakorlatilag "0" forinttal tudtunk zárni az év végén. Az átlaglétszám a 
versenyekre 36 fő lett, ami kb. 800.000 forint tervezett, de be nem folyt összeget jelentett. Ez nem csak a versenyzők, hanem a 
vezetők felelőssége is. Sikereket csak közös munkával lehet elérni. A kritizálás nem ebbe a kategóriába tartozik. Véleménye 
szerint, elsősorban az kritizáljon, aki tesz is valamit a sportág fejlődéséért. Bízik abban, hogy a jövő évre tervezett versenyek és 
díjazások megnövelik a részvételi kedvet, de ehhez a játékosok hozzáállásának is változnia kell. Az elnökség továbbra is 
elzárkózik minden olyan személytől és megnyilvánulástól, aki a poolbiliárd fejlődését vagy a megválasztott elnökség munkáját 
próbálja aláásni. 
 
Ha valaki úgy érzi, hogy sokkal jobb munkát tud csinálni, terjesszen be egy tényekre alapuló, szakmai programot és vállalja a  
felvállalt kötelezettségeinket (Tájfun, EPBF, Best of the East). Amennyiben megismeri a ténylegesen elvégzendő munkát és 
kötelezettségeket, akkor mondjon véleményt nyíltan és ne felesleges és értelmetlen szervezkedéssel és lázítással ássa alá a 
sportág megítélését. Az elnökség nyitott az értelmes javaslatokra. A tagság több felszólalásban is támogatja az elnök felszólalását. 
 
 
5/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2016. évi beszámolót. 
Igen szavazat:  18  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  6 
 
 
Javaslat érkezik a 2017. évi csapatbajnokság bonyolításával Novák Zoltán és Papp Attila tagok részéről. A javaslat értelmében a 
rájátszás 9 darab mérkőzésen dőljön el, úgy, hogy a 9. meccsen 9-es játék nemből legyen még egy. Másik javaslat értelmében ne 
legyen a CSB mérkőzéseken döntetlen. A győztes 3 pontot kapjon, a döntetlen pedig 1 pontot érjen. Döntetlen esetén a csapatok 
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4-4 versenyzője újabb sorsolást követően rövidített 1-1 darab 9-es frame alatt döntsenek. A mérkőzéseket addig kell játszani, 
amíg valamelyik csapat 3 nyert frame-ig jut.  
 
Ebben az esetben a győztes csapat plusz 1 pontot kap. Egyéb javaslatok érkeznek a 14/1-es játék visszaállítására, illetve a CSB 
ranglisták vezetésére. Ennél a pontnál azonban látható többségbe kerül azok véleménye, akik nem támogatják, hogy a  CSB vagy 
korosztályos pontok egy ranglistán legyenek számolva az egyéni ranglistáéval. 
 
 
6/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja, a 2017. évi CSB rájátszáson 9 mérkőzés legyen szervezve. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
7/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja, a 2017. évi CSB mérkőzéseken rövidített rájátszás legyen szervezve. 
Igen szavazat:  18  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  6 
 
 
8/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz, a 2017. évi CSB mérkőzéseken páros játék legyen szervezve. 
Igen szavazat:  7   Nem szavazat:  11  Tartózkodás:  6 
 
 
9/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz, a 2017. évi CSB mérkőzéseken az alábbi pontok legyenek bevezetve: 

o Győztes  3 pont 
o Döntetlen 1 pont 
o Rövidítés győztese + 1 pont 

Igen szavazat:  17  Nem szavazat:  1  Tartózkodás:  6 
 
 
10/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz, hogy minden verseny ranglista pontjai külön, az adott versenyhez tartozó ranglistán kerüljenek 
elszámolásra. 
Igen szavazat:  15  Nem szavazat:  6  Tartózkodás:  3 
 
 
11/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz, hogy a 14/-1-es versenyek visszaállításra kerüljenek-e. 
Igen szavazat:  2   Nem szavazat:  16  Tartózkodás:  6 
 
 
12/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja Nádas Emil javaslatát, hogy 2017-ben vezesse a CSB egyéni ranglistát. 
Igen szavazat:  23  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  1 
 
 
A CSB-re vonatkozólag javaslat érkezik, hogy 2018. évtől (2 osztályos Bajnokság esetén) az NB II. 2017. évi csoport győztesek 
feljussanak. 
 
 
13/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a javaslatot. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
További javaslat érkezik, hogy a 2018. évi CSB-n, NB I. osztályban azoknak a versenyzőknek kötelező játszani, akik korábban a 
versenyek legalább 50 %-án részt vettek.  
 
 
14/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a javaslatot. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
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Luca Gábor részletesen ismerteti a 2017. évi versenyrendszer felépítését. Köszönetet mond Békési Lászlónak, aki a WEB 
áruházon keresztül fehér golyókat adományozott a szakágnak, továbbá a 2017. évi Pool Liga Versenyeket 5 x 50.000 forint 
díjazással támogatja. Megköszöni Cserháti Zsolt versenyzőnek, hogy a szakág részére a 2017. évi versenyekhez új sablonokat 
adományozott. Kéri a tagokat, hogy kisebb  támogatókat szervezzenek, akik akár 20-100.000 forint összeggel is segíteni tudnák a 
szakág működését. Jelenlévők közül Békési László indítványozza, hogy a Pool Liga versenysorozat váltott kezdéssel legyen 
bonyolítva. 
 
 
15/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése a beszámolót elfogadja. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
16/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése szavaz a Pool Liga váltott kezdés tárgyában. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Luca Gábor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábbi elnökségi döntés értelmében a felnőtt EB-re Antal Gábor, Solymosi Gábor 
és Szolnoki Olivér mehet kb. 1.000.000 forint összes támogatási kerettel. Elmondja, hogy Nagy Csaba és Habó Alex versenyzők a 
Senior EB-re szeretnék a támogatást igénybe venni, amennyiben ők lesznek a keret tagjai. Tot Sándor kiemelt versenyzőként már 
kerettag. A Senior EB-re kb. 1.000.000 forint az összes támogatási keret. Sajnos 2017-ben női és junior válogatott kerettagunk 
nincs, de a szabad kvóták kihasználhatók önköltséges alapon. Minden versenyző, aki a válogatott keret tagja és támogatással vesz 
részt Európa Bajnokságon, külön versenyzői szerződést köteles kötni, amely az elvárható etikai normákat is tartalmazza. 
 
 
17/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése a beszámolót elfogadja. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
Luca Gábor előadja, hogy a 2017. évi költségvetési tervet mindenki időben áttanulmányozhatta, abban változások nincsenek. A 
keretszámok adottak és abban az esetben teljesíthetők, ha az elvárt létszámok teljesülnek. Amennyiben ismét negatív részvételek 
alakulnak ki, úgy az év utolsó versenyén, a Mesterek Tornája viadalon szükséges a tervezett díjazásokat csökkenteni. 
Remélhetőleg erre nem kerül sor, mert a pontszerző versenyek és a Pool Liga úgy lett összehangolva, hogy a költségek kifizetése 
biztosítható legyen. Bízik kisebb támogatók jelentkezésében és abban, hogy a szervezendő diák- és junior sorozat is a 
későbbiekben újabb játékos létszámot generál. 
 
 
18/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése a 2017. évi költségvetési tervet elfogadja. 
Igen szavazat:  18  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  6 
 
 
Luca Gábor javaslatot tesz, hogy a jövőben azok szavazatai határozzák meg a szakág működését, akik ténylegesen részt vesznek a 
versenyrendszerben. Igazságtalannak és súlytalannak tartja, hogy olyan tagok szavazzanak a működésről, akik pontszerző 
versenyeken meg sem jelennek. Jelzi, hogy a kérdés eldöntését követően a Pool Szakág alapszabályát is módosítani kell, ezért e 
tárgyban 50 % + 1 szavazat szükséges. A lehetséges javaslatok megvitatását követően a szakág közgyűlése döntést hozott a 
kérdéskörben. A közgyűlés előtt a Gyömrői SE kivételével minden sportszervezet nyilatkozott, hogy a 2017. évben (MBSZ 
közgyűlésen kívül) kizárólag a Pool Szakág közgyűlésén kíván élni tagi szavazati jogával. 
 
 
19/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése döntött, hogy minden tagot, aki kizárólag a Pool szakág közgyűlésén kíván élni, 1 darab tagi szavazati jog 
illeti meg. 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 

 
20/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése döntött, hogy minden tagot megillet képviselő küldési jog a Pool Szakág Alapszabálya értelmében. E jog 
az alábbi megosztásban módosul: 

o a Pontszerző (PSZ+OB), Mesterek Tornája, Pool Liga és korosztályos versenyeken való részvétel után 2 szavazati jog jár, 
o a Csapat Bajnoki versenyeken való részvétel után 1 szavazati jog jár, 
o a versenyző sportolói létszámba történő beszámítását mindkét elszámolásnál figyelembe kell venni. 

Igen szavazat:  18  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  6 
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Luca Gábor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az "A" osztályos versenyekkel párhuzamosan ismét "B" osztályos versenyeket is 
hirdetünk, amelyek párhuzamosan szerveznénk a Tájfun Biliárd teremben. Bukta Zoltán vállalta, hogy versenyigazgatóként 
szervezi és bonyolítja a "B" osztályos versenyeket. 
 
Szintén Bukta Zoltán jelezte, hogy vállalná a Pool Liga versenyek bonyolítását, amellyel kapcsolatban korábban többször 
egyeztetett az elnökség tagjainak. Az elnökség a felajánlást elfogadta. A levezető elnök kéri a tagokat, hogy szavazzanak, Bukta 
Zoltán versenyigazgatóként (együttműködve a szakág vezetésével), bonyolíthatja-e a Pool Liga versenyeket? 
 
 
21/2016.12.18.- KGY (közgyűlési) Határozat 
Pool Szakág Közgyűlése döntött, Bukta Zoltánt felkérik a Pool Liga versenyek bonyolítására. (Bukta Zoltán a felkérést elfogadta). 
Igen szavazat:  24  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0 
 
 
A szavazást követően, kérdésre újabb javaslat illetve hozzászólás nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök megköszöni a 
tagoknak a részvételt és a közgyűlést 1430 órakor lezárja. 
 
 


