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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Időpont:  2015. 06. 27. (szombat) 1000 óra 
Helyszín: MonoPool BSE iroda - 1143 Budapest, Stefánia út 29. 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág elnökségi ülése  
 
 
A Pool Szakág elnöksége részéről megjelent: 
 
 Kecskés Gyula elnök 
 dr. Török Éva elnökségi tag 
 Békési László elnökségi tag 
 Novák Zoltán elnökségi tag 
 Luca Gábor elnökségi tag 

 
Luca Gábor elnökségi tag köszönti a megjelenteket, és javasolja a levezető elnök megválasztását.  
Kecskés Gyula Luca Gábort javasolja levezető elnöknek, akit a tagok egyhangúlag megválasztanak. 
 
Tagok megállapodnak, hogy a napirendi pontokat megvitatják, és azok egységes vagy többségi 
támogatását nyílt szavazással szavazzák meg. 
 
Luca Gábor ismerteti a korábbi körlevélben közzétett napirendi pontokat, amelyeket az elnökség 
tagjai ellenvélemény és tartózkodás nélkül megszavaznak.  
 
Személyi kérdések, munkamegosztás: 
Kecskés Gyula elnök bejelenti, hogy a továbbiakban lemond a pool szakág elnöki megbízatásáról, 
amelyet a tagok tudomásul vesznek. a szakág elnöki tisztségére egyedül Luca Gábor személyére van 
javaslat. A tagok közül más nem jelzi, hogy elvállalná a megbízatást, ezért levezető elnök kéri, hogy 
az elnök személyéről szavazzon az elnökség. 
 
1/2015.06.27.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
A Pool Szakág elnöksége nyílt szavazással: Luca Gábor tagot választotta meg elnöknek, aki a felkérést 
elfogadta. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
Az elnökségi tagok egyeztetést és megbeszéléseket követően az alábbi feladatok megosztásában 
állapodtak meg: 
Luca Gábor: a szakág képviselete, felnőtt versenyrendszer koordinálása, gazdálkodás és 

nyilvántartások vezetése, weblap vezetése 
Békési László: weblappal kapcsolatos műszaki felügyelet, szponzoráció, nemzetközi 

kapcsolatokban történő segítség 
Kecskés Gyula: nemzetközi kapcsolatok felelőse, játékos kapcsolatok, kiállítások-rendezvények 

koordinálása, szponzoráció 
Novák Zoltán: csapat bajnokságok koordinálása 
dr. Török Éva: Iskola-program koordinálása 
 
Az utánpótlás neveléssel, képzéssel valamint a diák és junior bázis szervezésére az elnökségi tagok 
Kecskés Gyula és Luca Gábor javaslatára Tóth Sándor sporttársat kérik fel. Tóth Sándor korábban 
személyesen és írásban is tájékoztatta az elnökség kontakt tagjait, hogy a felkérést elvállalja, 
amennyiben az elnökség elkötelezett abban, hogy hosszabb távú program keretein belül 
foglalkozzon a megfelelő utánpótlás bázis szervezésében és képzésében. Ennek feltétele lehet a 
megfelelő pénzügyi bázis, amelyet költségvetési tervvel alátámasztott program keretein belül lehet - 
kontroll mellett - működtetni.  
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Luca Gábor javasolja, hogy a 2016. évi költségvetési terv terhére 600.000 forint képzési és 200.000 ft 
diák + 450.000 ft junior = összesen 650.000 forint EB támogatás legyen elkülönítve. Az elnökség 
tagjai a javaslatot elfogadják azzal a kiegészítéssel, ha nincs a tárgyévben megfelelő tudású ifjúsági 
versenyző, akit EB-re nevezzünk, akkor a támogatási összeggel kiegészíthető a képzési alap. Erről az 
elnökség az aktuális időben külön döntést hoz. 
 
dr. Török Éva jelzi, hogy korábban elkészült szakanyagot fog átadni Tóth Sándor részére, amelyet az 
edző képzésekhez lehet felhasználni. Azért fontos, mert 2016. évtől várhatóan megindulhat 
hazánkban az OKJ minősítésű biliárd edző képzés, amelyet országos szinten szeretnénk szervezni, 
szintén Tóth Sándor közreműködésével. 
 
2/2015.06.27.- EÜ Határozat 
A Pool Szakág elnöksége Tóth Sándort megbízza az utánpótlás képzéssel és szervezéssel kapcsolatos 
feladatok koordinálásával, valamint határoz arról, hogy a tevékenységet kizárólag a programhoz 
benyújtott és elnökség által jóváhagyott költségvetési terv elfogadását követően lehet megkezdeni. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
Az elnökség Luca Gábor javaslatára felkéri Borbás Bertold, Bálint Péter és id. Losonczy Ferenc 
sporttársakat, hogy vállalják el a szakág Fegyelmi és Etikai Bizottság tagságát. A felkért személyek 
korábban nyilatkoztak arról hogy kinevezésük esetén vállalják a megbízatást. Más személyek 
kinevezésére nem érkezik javaslat, így személyenként az alábbi szavazatok érkeznek: 
 
3/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai: 
Borbás Bertold elnök 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
Bálint Péter elnökségi tag 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
id. Losonczy Ferenc elnökségi tag 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
Luca Gábor vállalja, hogy a MBSZ Fegyelmi Szabályzata alapján előkészíti és részleteiben kidolgozza 
a szakág fegyelmi szabályzatát, amelyet végleges elfogadás előtt továbbít az elnökség és a bizottság 
tagjai részére. 
 
Az elnökség Luca Gábor javaslatára felkéri Papp Attila sporttársat, a Szegedi BSE elnökét, hogy 
vállalja el a MBSZ Fegyelmi Bizottság tagságát, mint a Pool Szakág delegáltja. Papp Attila korábban 
nyilatkozott arról hogy kinevezése esetén vállalja a megbízatást. Más személyek kinevezésére nem 
érkezik javaslat, az alábbi szavazatok érkeznek: 
 
4/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág delegáltja az MBSZ Fegyelmi Bizottság tagjának: 
Papp Attila tag 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
Luca Gábor felkéri dr. Török Évát, hogy tájékoztassa az elnökséget pontosan, a szakág jelenlegi 
anyagi helyzetéről, mert a korábban átadott elszámolások alapján senki nem tudta meghatározni az 
aktuális állapotot. 
 
dr. Török Éva tájékoztatja az elnökséget, hogy a szakág házi pénztárában 154.453 forint, a 
bankszámlán pedig  1.154.301 forint, azaz összesen 1.308.754 forint van. Ezt követően az elnökség 
egyezteti a 2015. évben esedékes bevételeket és kiadásokat.  
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dr. Török Éva jelzi, hogy a 2015. évi MBSZ tagdíjfizetési kötelezettségének még 8 sportegyesület nem 
tett eleget (Pirat Sportegyesület, Premium Tournaments Kft., Scorpion Sportegyesület, STARO Sport 
Club BE, Szegedi Biliárd SE, Szolnoki Planéta SE, Viliárd Egyesület, Zalaegerszegi BSE).  
Luca Gábor javaslatot tesz, hogy ezeknek az egyesületeknek a szakág vállalja át a tagdíj fizetési 
kötelezettségeit. Az őszi versenyekhez később javaslat fog érkezni, amely alapján féléves szezont 
bonyolítanánk, és 2016. évtől a Pool szakág is áttérne az éves versenyszezonra. Ebben az esetben az 
egyesületeknek már év elejéig be kellene fizetniük a következő évi tagdíjat. Az átvállalással 
segítséget tudnánk nyújtani az egyesületeknek az eredményesebb gazdálkodásukhoz. Ezt követően 
az elnökség a 2015. évre az alábbi költségekkel számol: 
  

  Bevétel Kiadás Aktuális egyenleg 

Pool házi pénztár 154 453   154 453 

Pool bankszámla 1 154 301   1 308 754 

EB támogatás   -650 000 658 754 

Egyesületi támogatás (8 db)   -120 000 538 754 

Monitor vásárlása 2015.09. hó   -60 000 478 754 

Pályázati Támogatás 1 000 000   1 478 754 

EB pólók   -50 000 1 428 754 

Elnökség költségtérítése 2014/2015   -240 000 1 188 754 

Elnökség költségtérítése 2015.07. hó   -60 000 1 128 754 

Pontszerző versenyek bevételei (6 db) 675 000   1 803 754 

Pontszerző versenyek kiadásai (6 db)   -825 000 978 754 

Állami Támogatás 1 350 000   2 328 754 

Adók 2014. évre   -430 000 1 898 754 

Adók 2015. évre   -110 000 1 788 754 

    

 
Maradvány, 2016. évi nyitó 
egyenleg (tagdíjak nélkül): 

1 788 754 

 
 
5/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége, dr. Török Éva által megismertetett költségvetési adatokat, Luca Gábor által 
kiegészített 2015. év végéig szóló tervezettel összesítve elfogadja. 2016. év várható nyitó egyenlege a 
tagdíj befizetések nélkül ~1.700.000 forint. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Az elnökség megvitatja Kecskés Gyula előterjesztését, amely alapján a Junior EB-re delegált 
válogatott keret magasabb támogatásban részesüljön. Luca Gábor megjegyzi, hogy a Senior keretet is 
nagyobb támogatásban kellene részesíteni, mert a korábban kiírt "célirányos" támogatást 
elfogadhatatlannak tartja. Luca Gábor felvetését az elnökség többsége támogatja, de egyben 
elfogadásra kerül Kecskés Gyula javaslata is. A támogatás tekintetében az elnökség az alábbi döntést 
hozta: 
 
6/2015.06.27.- EÜ Határozat 

  Korosztály Támogatás összege: 

Szolnoki Olivér junior 285 000 Ft 

Szentimrei Kristóf junior 70 000 Ft 

Ifj. Obendorfer Attila junior 35 000 Ft 

Bálint Péter senior 120 000 Ft 

Nagy Csaba senior 70 000 Ft 

Habó Alex senior 70 000 Ft 

 
Összesen: 650 000 Ft 
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Fentieken kívül a versenyzők 2-2 darab versenypólót kapnak a szakágtól. Felelős: Kecskés Gyula 
A versenyzőknek a fennmaradó költségeket 2015.07.07. napig kell az MBSZ számlájára befizetni. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Luca Gábor javasolja, hogy a pool szakág 2016. januárjától térjen át az éves verseny rendszerre. 
Ennek indoka, hogy a többi szakág is így működik, amellyel igazodnánk az egységes rendszerhez. Az 
állami támogatások tárgyéves elszámolásúak és a befizetések rendszere is tárgyévhez igazodik. Így 
egyszerűbben és átláthatóbban lehetne kezelni a "pont megvédéses" ranglista rendszert. A csapat 
bajnokságot a jövőben tavaszi - őszi szezonban bonyolítanánk és év végén központi rendezvény 
keretében történnének a díjátadások (OB-k, MT, CSB, egyéni díjazások). 
 
7/2015.06.27.- EÜ Határozat 
A Pool Szakág elnöksége, Luca Gábor előterjesztésével egyetértett és azt megszavazta. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Luca Gábor javasolja, hogy a szakág 2015. évre a féléves szezonban összesen 3 darab pontszerző és 3 
darab országos bajnoki versenyt szervezzenek, ahol a legjobb 5 verseny eredménye alapján kialakult 
ranglista 1-3. helyezettje legyen a válogatott a 2016. áprilisban rendezendő Felnőtt EB-re. Az 
előterjesztések és a versenynaptár egyeztetést követően az elnökség határozatot hozott. 
 
8/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége, Luca Gábor előterjesztésével egyetértett és azt megszavazta. A PSZ versenyek 
8-as, 9-es és 14/1-es játék nemben, az OB-k 8-as, 9-es és 10-es játék nemben kerülnek 
megrendezésre, a továbbiakban megállapítandó bonyolítási rend szerint. A PSZ versenyeken nincs 
támogatás, míg az OB versenyekre, egyenként támogatás jár: 
I. hely 80 000 Ft 

II. hely 50 000 Ft 

III. hely (2 db) (25.000 Ft/fő) 50 000 Ft 

V. hely  (4 db) (15.000 Ft/fő) 60 000 Ft 

Összesen: 240 000 Ft 

A versenyeken a szervező 5.000 Ft/alkalom étkezési hozzájárulást kap, valamint az 1-4. helyezettek 
kupa, serleg díjazásban részesülnek.  
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
A versenyek lebonyolítására több javaslat is érkezett, ezért az elnökség szűkítve a javaslatokat a 
csoportkörök és a dupla KO-s rendezéseket mérlegelte, figyelembe véve a játék mennyiségének és a 
lebonyolítás idejének igényeit. A két rendszer között az igények egyenlő arányban oszlottak meg, 
ezért ezekkel kapcsolatban az elnökség, részletes egyeztetést követően határozott: 
 
9/2015.06.27.- EÜ Határozat 
A PSZ versenyek 4-5 fős csoportokban zajlanak (váltott kezdéssel), a legjobb 8 fő kiemeléssel: 
48 versenyzőig 4-5 fős csoportok legjobb 16-tól egyenes ág   

49 versenyzőtől 4-5 fős csoportok legjobb 32-től egyenes ág   

        

  Csoportkörök 16-tól  döntőig döntő 

8-as játék 5 nyert frame 6 nyert frame 7 nyert frame 

9-es játék 5 nyert frame 7 nyert frame 9 nyert frame 

10-es játék 5 nyert frame 7 nyert frame 9 nyert frame 
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Az OB versenyek dupla KO rendszerben zajlanak (győztes kezd), a legjobb 8 fő kiemeléssel: 
48 versenyzőig 

 
legjobb 16-tól egyenes ág   

49 versenyzőtől 
 

legjobb 32-től egyenes ág   

        

  Egyenes ágig 16-tól  döntőig döntő 

8-as játék 6 nyert frame 7 nyert frame 8 nyert frame 

9-es játék 7 nyert frame 8 nyert frame 9 nyert frame 

10-es játék 6 nyert frame 7 nyert frame 9 nyert frame 

14/1-es játék (PSZ) 20 felvét/100 pont 20 felvét/100 pont 20 felvét/125 pont 

 
 
A MT  versenyek dupla KO rendszerben zajlanak (győztes kezd), a legjobb 8 fő kiemeléssel: 
16 meghívott 
versenyzővel 

4 egyenes feljutó   
4 vigaszági feljutó 

legjobb 8-tól egyenes ág   

        

  Csoportkörök 16-tól  döntőig döntő 

10-es játék 9 nyert frame 10 nyert frame 11 nyert frame 

 
A Pontszerző Versenyek szimpla pontozásúak, az Országos Bajnokságok dupla pontozásúak, a 
Mesterek Tornáján nincs pontozás. 
A Mesterek Tornája versenyre, pontegyenlőség esetén statisztikai adatok alapján kell 
megkülönböztetni az eredményesebb versenyzőt: 

1. Kevesebb versenyen elért azonos pontszám 
2. Több nyert mérkőzés 
3. Több nyert frame 
4. teljes egyenlőség esetén: KIJÁTSZÁS 

     Helyezés:     Pontszám: 

 1.            240 pont 

 2.            195 pont 

 3-4.        160 pont 

 5-8.        130 pont 

 9-16.      105 pont 

 17-24.      85 pont 

 25-32.      70 pont 

 33-40.      55 pont 

 41-48.      45 pont 

 49-56.      35 pont 

 57-64.      25 pont 

 65-től       10 pont 

Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
Versenyek osztályba sorolásával kapcsolatban az elnökség áttanulmányozta a közreadott kérdőív 
eredményeit, valamint a tagok egyenként kifejtették véleményüket. Egyetértés abban volt, hogy a "B" 
kategóriásnak nevezett versenyrendszerben kevés a létszám és több versenyzőt kötelező jelleggel át 
kellene sorolni már most az "A" osztályba. Ilyen kis létszámú csoportnak történő verseny szervezés 
olyan humánerő forrásokat vonna el, amelyet az elnökség nem tud felvállalni. A Szeged BSE által 
értékelt javaslatok már korábbi években bevezetésre kerültek, de nem volt tapasztalható jelentős 
fejlődés a "hobbi" versenyzők létszámának növekedésében. Az elnökség többségi állásfoglalása 
értelmében a szakág hivatalos versenyrendszert üzemeltet, amely jelentős állami és pályázati 
támogatást élvez, ezért a jövőben is erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezek ismeretében az 
alábbi határozat születik.  
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10/2015.06.27.- EÜ Határozat 
A pool szakág versenyrendszere egy osztályos rendszerben kerül szervezésre. Azok a 
klubok/egyesületek, akik "amatőr/hobbi" versenyeket szerveznek, felajánlhatnak a licenszel nem 
rendelkező győzteseknek 1 db térítésmentes verseny lehetőséget, amelyet a következő pontszerző 
versenyen érvényesíthet a játékos. Feltétele, hogy a szervező pontos adatokat szolgáltasson a szakág 
elnöksége részére a győztes játékosról. (poolszakag@gmail.com)  
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
2016. évi versenyek meghatározása: 
 
11/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége, Luca Gábor javaslatára megszavazta, hogy a 2016. évi PSZ versenyek 2db/8-
as, 2db/9-es 2db/10-es és 1db/14/1-es játék nemben, az OB-k 8-as, 9-es és 10-es játék nemben 
kerüljenek megrendezésre. Ebből  A OB versenyekre a 2015. évben meghatározott támogatás jár. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
2016. évi PSZ versenyek támogatása: 
 
12/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége, Luca Gábor javaslatára megszavazta, hogy a 2016. évi PSZ versenyekre  
támogatás járjon, összesen (versenyenként) 60.000 Ft értékben: 
 

I. hely 20 000 Ft 

II. hely 15 000 Ft 

III. hely (2 db) (7.500 Ft/fő) 15 000 Ft 

V. hely  (4 db) (2.500 Ft/fő) 10 000 Ft 

A versenyeken a szervező 5.000 Ft/alkalom étkezési hozzájárulást kap, valamint az 1-4. helyezettek 
kupa, serleg díjazásban részesülnek.  
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Korosztályos versenyek: 
 
13/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége, Luca Gábor javaslatára megszavazta, hogy a 2016. évi korosztályos 
versenyek OB-k formájában kerüljenek bonyolításra, illetve az összetett bajnokoknak támogatás 
járjon, összesen 170.000 Ft értékben: 
 
  S-OB össz N-OB össz I-OB össz 

I. hely 30 000 15 000 15 000 

II. hely 20 000 10 000 10 000 

III. hely 10 000-10 000 5 000-5 000 5 000-5 000 

V. hely 7 500-7 500     

A versenyeken a szervező 5.000 Ft/alkalom étkezési hozzájárulást kap, valamint az 1-4. helyezettek 
kupa, serleg díjazásban részesülnek.  
 
A korosztályos OB versenyek összetett 1-3. helyezettjei alkotják a válogatott keretet, amennyiben 
arányos számú nevezővel került lebonyolításra a bajnokság. A diák és junior korosztályban az EB-re 
csak olyan versenyző nevezhető támogatással, aki az elnökség által jóváhagyott "szintfelmérő" 
teljesítmény alapján nevezhető.  
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
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Ranglista nyilvántartások: 
 
14/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége megszavazza, hogy a minden korosztály számára önálló ranglistát vezet 
akként, hogy az egyéb versenyeken szerzett pontok nem kerülnek átvezetésre a korosztályos 
ranglistákra. A csapatbajnokságokon külön ranglista kerül vezetésre, ahol a játék nemek legjobb  
versenyzői külön tárgyjutalomban részesülnek.  
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Weboldal üzemeltetés: 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy korábban üzleti ajánlatot tett a tulajdonosoknak a 
"poolbiliard.hu" domain név megvásárlására, de a valós üzleti értéktől nagy mértékben eltérő 
értékesítési árat nem fogadta el. Későbbiekben egy újabb megkeresés érkezett egy kb. 1/10-ed 
értékű eladási árral, de még ez is lényegesen magasabb volt a vevő által megadott ajánlattól. Ezt 
követően Luca Gábor saját költségen kiváltotta a "pool-biliard.hu" domain nevet és elkészítette a 
web-tervet, amihez Békési László elnökségi tag szintén díjmentesen dedikált (saját használatú) 
szervert biztosított.  Gazdasági kalkuláció eredményeként a saját üzemeltetésű weboldal gyorsabb, 
rugalmasabb lehetőségeket biztosít, továbbá az évi 180.000 ft rendszergazda díj megtakarítás 
mellett évi 100-300.000 forint banner értékesítési bevételt eredményezhet a szakágnak. Ezért 
javaslat ennek önálló üzemeltetése. 
 
15/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége megszavazza, hogy a Luca Gábor és Békési László által rendelkezésre 
bocsájtott weblapot üzemeltessük a jövőben, amelynek karban tartását Luca Gábor vállalta. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
 
Csapatbajnoki versenyrendszer: 
 
Az elnökség a csapatbajnokság tekintetében jelentős bővüléssel számol, mert több egyesület is 
jelezte, hogy új csapatokkal szeretne csatlakozni a bajnoksághoz. A 2014/2015 évi bajnokságot 
követően egyedül a Black Ball csapat jelezte megszűnését. Előre láthatólag minimum 8-8 csapatos 
NB I. és NB II. osztályú csapatbajnokság rendezésére lesz lehetőség. Ennek értelmében az NB I. 
osztályban a bennmaradó 4 csapat, valamint a feljutó 2 csapaton kívül a nevező csapatok 
"erőviszonyainak" felmérését követően az elnökség dönt az osztályokba sorolásról. Amennyiben a 
feljutó NB II. győztes csapat(ok) nem vállalják az NB I. osztályú szereplést, úgy az NB II. 2-2. 
helyezettjeinek is felajánlható a lehetőség. 
 
Az osztályokba sorolt csapatok 2-2 csoportban kezdik meg a mérkőzéseket, tavaszi-őszi oda-vissza 
fordulókkal. A csoportok 1-2. helyezettjei keresztben játszott mérkőzésekkel döntik el a döntőbe 
jutást, ezt követően a győztesek a bajnoki címet. Az NB I. 7-8 helyezettjei kiesnek, az NB II. 1-2. 
helyezettjei feljutnak. Amennyiben a 2017. évi szezonra a feljutó csapat visszalép, úgy játékosai 1 
évig más csapat versenyein nem szerepelhetnek. 
 
Csapatba igazolni játékost a csapatnevezés leadásakor és félévkor lehet. A fordulókon csak az 
játszhat, aki előzetesen a CSB nevezési lapon nevezésre került. Átigazolt játékos csak abban az 
esetben szerepeltethető, ha előzőleg a versenyszezonban más csapatban nem szerepelt. A CSB 
rájátszásban csak olyan versenyző szerepelhet, aki a rájátszást megelőző 60. napon már a 
tagszervezet és az MBSZ nyilvántartásában szerepelt, illetve legalább 1 csapatbajnoki fordulón 
játszott a csoportkörös selejtezők folyamán. NB I.-es csapatból NB II.-es csapatba átigazolni nem 
lehet. 
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A csapatbajnokságban való részvétel feltételei az egyesület 2016. évi, 15.000,- Ft tagsági díjának 
befizetése valamint az egyéni 5.000 ft/fő és a CSB nevezési díjak befizetés: 

 Az NB I -es csapatok:     15.000,- Ft nevezési díj befizetése 
 Az NB II -es csapatok:    10.000,- Ft nevezési díj befizetése 

 

Csapat Bajnokság díjazása 195 000 Ft 

I. hely 60 000 Ft 

II. hely 45 000 Ft 

III. hely (2 db) (30.000 Ft/csapat) 60 000 Ft 

NB II. - I. hely  (20.000-10.000 Ft/csapat) 30 000 Ft 

 
A CSB rájátszás játék nemei: 
o    4 db   9-es játék, 9 nyert játszmáig (váltott kezdéssel) 
o    2 db   8-as játék, 7 nyert játszmáig (váltott kezdéssel)  
o    2 db 10-es játék, 9 nyert játszmáig (váltott kezdéssel) 
Rájátszásban, döntetlen esetén +1 db 14/1-es játék (20/100) 
 
16/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Pool Szakág elnöksége a fent részletezettek alapján a CSB versenyrendszert megszavazza. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Kecskés Gyula és dr. Török Éva javasolja, hogy ismét vegyünk részt a májusi sportágválasztón és 
helyezzük ki a szakág pool biliárd asztalát egy iskolába. Az elnökség véleménye megoszlik ezen 
kérdésekben, de egyeztetést és feltételek felállítását követően határoznak.  
 
17/2015.06.27.- EÜ Határozat 

1. Pool Szakág részt vesz a 2016. májusi sportágválasztón, ahol felméréseket kell végezni. 
Amennyiben nem látható a rendezvényt követően fejlődés a szakág állományában, úgy ezen 
rendezvények megjelenéseitől a szakág visszalép. A rendezvény költsége: 100.000 forint. 
Felelős: Kecskés Gyula, dr. Török Éva. 

2. Iskola program keretében 1 db poolbiliárd asztal kerül kihelyezésre egy iskolába a sportág 
népszerűsítése érdekében. A program 2015. szeptembertől indul. Amennyiben 1 éven belül 
ettől a programtól sem várható fejlődés, úgy ennek további folytatását az elnökség felülbírálja.  

Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Békési László előterjesztésére a szakág elnöksége döntött, hogy Szeged, Budapest és Zalaegerszeg 
helyszíneken személyesen ismerteti meg a szakág versenyzőivel és egyesületeivel az 
versenyrendszereket illetve szakág jövőjéről fórumokat szervez. Az időpontokról és helyszínekről 
Luca Gábor elnök értesíti az egyesületeket.  
 
18/2015.06.27.- EÜ Határozat 
 2015.07.18. (szombat)  1100 óra Szeged-Vegas Pub 
 2015.07.18. (szombat)  1700 óra Budapest-Gold Biliárd 
 2015.07.19. (vasárnap) 1100 óra Zalaegerszeg-Biliárd klub 

Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Luca Gábor ismerteti az elnökségi tagokkal a pool szakág "Alap és Működési Szabályzat"-ának 
módosítására tett javaslatait. Az elnökség tagjai kérik, hogy az alábbi dokumentumok kerüljenek 
megküldésre, és azok áttanulmányozás és javaslat tételt követően kerülnek pontosításra. A végleges 
anyagok kerülnek megküldésre az egyesületek részére. A szabályzatok és a költségvetési terv 
elfogadására a szakág közgyűlésén lehet szavazni. 
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Dokumentumok: 
 

o Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
o 2015. évi költségvetési terv 
o 2016. évi költségvetési terv 
o 2015/2016. évi versenynaptár 
o Alap és Működési Szabályzat tervezet 
o Levél a junior és senior válogatott tagok tájékoztatásáról 

 
 
Luca Gábor javasolja, hogy a pool szakág alakuljon a MBSZ belül önálló jogi személyiséggé. A 
javaslatot az elnökségi tagok támogatják, de ennek lehetőségét meg kell vizsgálni, a közgyűlésnek 
kell elhatároznia, amit a szövetség közgyűlése hagyhat jóvá. 
 
Az elnökség dönt, hogy Luca Gábor által megküldött dokumentumokat áttanulmányozzák és azokra 
tett végleges javaslatokat a vidéki egyesületek meglátogatása előtt még levelezés formájában 
megvitatják. Az előterjesztésekről az egyesületeket tájékoztatják a "fórumokon" 
 
 
 
Luca Gábor bejelenti, hogy a versenyek rendezésének megjelenítéséhez TV készüléket vagy monitort 
szeretne vásárolni, amelynek előre látható költsége kb. 60.000 forint. 
 
19/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Az elnökség megszavazza Luca Gábor előterjesztését. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 

 
Luca Gábor, mint a szakág elnöke felkéri dr. Török Évát, hogy az általa tárolt pool szakági 
dokumentumokat adja át, illetve szintén adjon át olyan nyugta tömböket, amellyel hivatalosan 
bevételezni lehet a versenyek nevezési díjait. dr. Török Éva tájékoztatást ad, hogy az anyagokat 
összekészíti és egyeztetett időpontban rendelkezésre tudja bocsájtani. Luca Gábor továbbá felajánlja, 
hogy egyesületének székhelyén lehetőség van az iratok őrzésére, és a soron következő elnökségi 
ülések megtartására. 
 
20/2015.06.27.- EÜ Határozat 
Az elnökség támogatja illetve megszavazza Luca Gábor előterjesztését. 
Igen szavazat:  5  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  

 
 

 
Kecskés Gyula megküldi az EPBF vezetése részére a Junior versenyzők nevezését. 
 
Újabb javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök a gyűlést 2100 órakor lezárja. 
 


