
A MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG 2010. AUGUSZTUS 11. NAPJÁN TARTOTT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK 

 
Az elnökségi ülés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2010. (VIII. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Az elnökségi ülés ezennel elfogadja és jóváhagyja a pool szakág elszámolását a 2009. évi döntőkre 

nyújtott támogatás felhasználásáról, azzal a kitétellel, hogy a jövőben minden fajta nagyobb 

rendezvény lebonyolítására külön bizottságot kell kijelölni, amelynek elnöke személyesen felel a 

Magyar Biliárd Szövetség elnöksége felé, hogy a költségek tételesen elszámolásra kerüljenek, és 

amennyiben úgy látja, hogy azok az előzetesen kijelölt kereteket átlépnék, haladéktalanul értesíti erről 

az elnökséget és csak annak jóváhagyásával tehet a bizottság bármilyen további intézkedést. 

 

 

Az elnökség ezt követően a 2010. évi költségvetés-tervezet vonatkozásában 3 igen, 2 nem szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2010. (VIII. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Az elnökség elfogadja, hogy a Magyar Biliárd Szövetség központi költségei közé tartozzanak az 

alábbiak összesen 1.530.000,- Ft összegben: 

 

- könyvelés 

- banki, általános irodai költségek 

- jogi, főtitkári költségek 

- Nemzeti Sportszövetségi tagdíj 

- egyes szakágak nemzetközi sportszövetségi tagdíja 

 

 

Az elnökség megállapítja, hogy amennyiben a SIR-rendszerrel kapcsolatban 2010-ben további tagdíj 

befizetése válik szükségessé, ezt a szakágak saját bevételükből finanszírozzák. 

 

Az elnökségi ülés ezennel elfogadja és jóváhagyja, hogy a Magyar Biliárd Szövetség részére befolyó 

3.991.000,- Ft összegű állami támogatásból a központi költségek levonása után fennmaradó 

2.461.000,- Ft összeget a 2010. évben az eddigi gyakorlattól eltérően egy vegyes rendszerben osztja fel 

a szakágak között akként, hogy abból minden szakágat fixen 250.000,- Ft összeg illet meg és a 

fennmaradó összeget pedig az egyes szakágak által az elnökségi ülésen előadott, 2009. december 1-i 

állapotnak megfelelő játékos-létszám arányában (pool: 57% = 975.270,- Ft, karambol: 28% = 

479.080,- Ft, snooker: 15% = 256.650,- Ft) osztja fel a szakágak között 

 

A szakágaknak a fenti összegek csak a kifizetett előlegek levonása és számla ellenében fizethetők ki. 

 
Az elnökségi ülés a szponzori szerződésekkel összefüggésben ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2010. (VIII. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Az elnökség megállapítja továbbá, hogy amennyiben a Magyar Biliárd Szövetség a jövőben új 

szponzori támogatáshoz jut, annak célját és adott esetben a támogatandó szakágat a szerződésnek 

kifejezetten és egyértelműen tartalmaznia kell. Ennek hiányában a juttatott támogatás az MBSZ 

központi bevételének minősül. 

 

 



 
Az elnökségi ülés a közgyűléssel összefüggésben ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az 

alábbi határozatot hozta: 

 
4/2010. (VIII. 11.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Az elnökségi ülés ezennel felkéri a főtitkárt, hogy intézkedjen a Magyar Biliárd Szövetség éves rendes 

közgyűlése összehívása tárgyában. 

 

 

 


