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1. Pénzügyi beszámoló 

A Szakág az idei évet 1,5 millió Forintos nyitó egyenleggel kezdte számláján, amely az Európa 

Bajnokságok, nemzetközi tagdíjak és a webtárhely megfizetését követően 900 000 Forintra csökkent. 

A házipénztár 90 ezer Forintos nyitó egyenleg mellett jelen pillanatban körülbelül 20 000 Forintos 

egyenleget mutat. 

A Magyar Biliárd Szövetség hamarosan megköti az éves támogatási szerződést az EMMI-vel, így a 

Szakág is hozzájut az éves támogatási összeghez, amelyet – ahogyan évek óta –, a következő évben 

tervez felhasználni. 

2.  2019. évi eredmények beszámolója 



A 2019. évi Európa Bajnokságokon elsősorban az utánpótláskorú játékosok nagyon szép 

eredményeket értek el. Az izraeli Eilatban rendezett U16 és U18 versenyeken mind a 

csoportkörökben, mind az egyenes kiesésben megmutatták fiataljaink képességeiket. Horváth Attila 

Gergely 9. helyezést ért el U18 kategóriában, míg Révész Bulcsú meglökte első nemzetközi 100-as 

break-ét. Mindkét játékos szigetországbeli versenyzők ellen is szép eredményeket értek el. 

Játékvezetőink közül 4-en Class2 minősítést szereztek. 

Oktatóink közül 6-an részt vettek a WPBSA és EBSA közös szervezésű Safeguarding and Protecting 

Child képzésen. 

A hazai pontszerző versenyeken egyértelműen a fiatalok domináltak az év első felében, Horváth 

Attila Gergely és Révész Bulcsú fej-fej mellett haladnak. 

3. Mesterek Tornájának jövője 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is csökkent az érdeklődés a Mesterek Tornája iránt, így olyan 

játékosok is szerephez juthattak, akik ranglistahelyezésük alapján messze vannak a legjobb 16-tól. 

Ennek oka lehet a díjazás hiánya: nincs sem pénzdíj, sem ranglista pont az elért eredményekért.  

Az év végi nyílt gyűlésig ki kell dolgozni a verseny jövőjére vonatkozó javaslatokat. Lehetséges 

alternatívák: 

• Díjazás 

• Shoot-out verseny 

• 6 piros OB 

A javaslatokat az őszi elnökségi ülésen pontosítja az elnökség. 

4. Játékvezetői működési szabályzat 

A szabályzatot aktualizálni kell, mivel az alapszabály módosítás elhúzodott. Szükséges módosítani 

benne a nemzeti játékvezetői jogosítvány elismerésének határidejét. 

További módosítási indítvány, hogy kerüljenek bele a nemzetközi versenyekre történő kiküldés 

feltételrendszere: hazai versenyeken levezetett minimális mérkőzésszám; újonnan nemzetközi 

porondra lépő játékvezető csak nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékvezetővel együtt 

nevezhető; először EBSA rendezvényen kell részt vegyen, csak ezt követően bocsátható IBSF 

rendezvényre. 

Az őszi elnökségi gyűlésre a dokumentumot elő kell készíteni szavazásra. 

5. Oktatói működési szabályzat 

Az oktatói szabályzat félkész, azt szükséges kiegészíteni, befejezni.  

Az őszi elnökségi gyűlésre a dokumentumot elő kell készíteni szavazásra. 

6. Játékvezető képzés 

Szakági munkacsoportot kell felállítani, amelynek tagjai a legmagasabban képzett játékvezetők: 

• Almási Gergő 

• Bátori Gábor 

• Bekk László 



• Palásti Péter 

A munkacsoport feladat: javaslattétel nemzeti játékvezetői vizsgához felkészítő tanfolyam 

tematikájára, vizsgáztatás módjára, valamint a megfelelőségi kritériumokra. 

A munkacsoport javaslatát az őszi elnökségi ülésen vitatja meg az elnökség. 

7. Utánpótlás képzés 

A 2019. évben 2 utánpótlás workshopot szervezett a szakág, valamint jelen voltunk a Nagy 

Sportágválasztón május hónapban. A tervek szerint ősszel folytatódnak a workshopok, legalább 

további egy eseménnyel, valamint a szeptemberi sportágválasztó rendezvényen is meg fog jelenni a 

szakág, amelynek feltétele a WPBSA Little Star hordozható asztalok beszerzése. 

8. Együttműködés általános- és középiskolákkal 

A Szakág jelenleg a X. kerületi Szervátiusz Jenő Általános iskolával áll kapcsolatban. Az iskola vezetése 

szóban szándékát fejezte ki snooker sportszakkör indítására. Amennyiben sikerül beszerezni a WPBSA 

Little Star asztalokat, biztosítani tudják a tároláshoz, valamint a szakköri foglalkozásokhoz szükséges 

helyszínt. 

Almási Gergő Alan Trigg-el folytatott beszélgetése alapján célszerű lenne kidolgozni egy iskolai 

tanévre vonatkozó tematikát. Ezen felül utána kell járni, hogy Magyarországon milyen 

gyermekvédelmi, biztonsági, valamint egészségügyi szabályzatokat kell betartani, milyen 

minősítésekkel kell rendelkeznie a Szakágnak, hogy szabályosan és –nem utolsósorban – hitelesen 

tudjon iskolákkal együttműködni. 

9. WPBSA Little Star asztalok beszerzése 

Elkészült a pályázat és kísérőlevél, végső simításokat kell végrehajtani rajta. Varga Péter egyeztet 

Maxime Chassis-al, hogy pontosan kinek címezzük a levelet. A levélben külön ki kell emelni a 

Sportágválasztó jelentkezési határidejét, valamint az esemény időpontját – előbbihez a döntésre, míg 

utóbbihoz az asztalok ideérkezésére van szükség. 

A Maxime Chassis-al folytatott szóbeli egyeztetések alapján esély lehet rá, hogy a WPBSA a 4 

asztalból kettőt támogatásként biztosítson. A 2018. év végi szakági nyílt gyűlés alapján további 1 

asztal fedezetét a Magyar Snooker Gála és a Szakág közösen biztosítja. A 4. asztal fedezetét még meg 

kell oldani. Varga Péter jelezte, hogy akár a Szakág is meg tudja oldani – tekintve a jelenlegi anyagi 

helyzetet. Bekk László jelezte, hogy fedezet hiányában az asztalt meghitelezi, ha arra szükség lesz. 

További források bevonásához célszerű lenne megkeresni a Magyar Snooker Gálát, az Eurosport 

Magyarország Kft-t, vagy a Sport TV vezetőségét. 

10. V. Magyar Snooker Gála 

Az V. Magyar Snooker Gálát 2019. november 23-án rendezik. Egyeztetni kell a szervezőkkel, hogy az 

előző gálához hasonlóan tudják-e ingyenesen biztosítani a Szakág számára megjelenést. Külön ki kell 

emelni számukra, hogy ha megérkeznek a kisasztalok, azokkal felvértezve, a rendezvény több pontján 

tudunk interaktív bemutatót is biztosítani, ahol a nézők is ki tudják próbálni magukat. 

11. 2019. évi Challenge Tour sorozat budapesti helyszíne 

A WPBSA 2019-ben is bizalmat szavazott a magyarországi helyszínnek, így az egyik verseny a Terminál 

Snookerben kerül megrendezésre. A pontos dátum még nem áll rendelkezésre. 



Az idei évben megváltozik a lebonyolítás módja, több utánpótláskorú játékosnak szeretnének a 

szervezők lehetőséget biztosítani. Az is felmerült, hogy a rendező helyszín szabadkártyákat kap, 

amelyek sorsáról maga dönthet. Ha ez így lesz, akkor Open jelleggel a környező országokkal 

kvalifikációs versenyt is szervezhetünk. 

A szervezőkkel egyeztetni szükséges, hogy az idei évben milyen támogatást igényelnek:  

• versenyigazgatót a tavalyi évhez hasonlóan biztosítanak? 

• lesz játékvezetés a tavalyi évhez hasonlóan? 

• helyi kivetítés engedélyezett lesz-e? 

Varga Péter egyezteti a lehetséges időpontokat és ennek megfelelően alakítja a szakág a pontszerző 

sorozat versenyhétvégéit is. 

12. E-mail címek használata 

Lehetőség van szakági e-mail címek használatára. E-mail címet Bekk László főtitkártól lehet igényelni. 

A megbeszélésen Almási Gergő élt ezzel a lehetőséggel. 

A Szakág jelenleg több e-mail címet is használ kapcsolattartásra: 

• snookersport.hu@gmail.com 

• info@snookersport.hu 

A weboldalon az általános kapcsolattartási e-mail címet info@snookersport.hu címre állítjuk és 

meghatározzuk, hogy kinek kell kapni az oda érkező leveleket. A snookersport.hu@gmail.com e-mail 

címet átirányítjuk az info@snookersport.hu e-mail címre. 

A témával kapcsolatban felmerült Andrejszki Norbert szerepe. Korábban médiamegjelenésekben, 

valamint új regisztrálók jóváhagyásában segítette a Szakágat. A továbbiakban ezek a feladatok a 

főtitkár feladatai lesznek. Erről Andrejszki Norberttel egyeztetni szükséges. 

13. Versenyrendszer átalakítása 

Különböző fórumokon felmerült a versenyrendszer átalakítása. A versenyrendszer átalakítására több 

ötlet is született a helyszínen. Az egyes ötleteket ki kell dolgozni és a szakági résztvevők – játékosok, 

játékvezetők, oktatók – elé kell tárni megvitatásra, valamint szavazásra. 

Előzetesen felmerült módozatok: 

• jelenlegi versenyrendszer megtartása 

• 4-5 pontszerző verseny megtartása, a fennmaradó versenyek A és B ligára osztása évvégi 

feljutásos rendszerben  

• 4-5 pontszerző verseny megtartása, a fennmaradó versenyek A és B ligára osztása, 

versenyenkénti feljutásos rendszerrel 

• 4-5 pontszerző verseny megtartása, a fennmaradó versenyek Svájci rendszerben történő 

lebonyolítása 

• 4-5 pontszerző verseny megtartása, a fennmaradó versenyek A és B ligában Svájci 

rendszerben történő lebonyolítása 

A ligákra osztás eredményeképp több sikerélménye lehet a versenyzőknek, valamint egy-egy 

versenyen kevesebben vesznek részt, így akár más helyszínek is bevonhatóvá válnak. 
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A svájci rendszer előnye, hogy 2 mérkőzés mindenképpen garantált minden versenyzőnek, ez csábító 

lehet azok számára, akik pontosan emiatt nem neveznek versenyekre – egy meccset követően jó 

eséllyel vége a versenyüknek. 

A javaslatokat legkésőbb az őszi elnökségi ülésig ki kell dolgozni. 

14. Európai Játékvezetők Találkozója 

Négyszemközti beszélgetéseken többször felmerült már egy ilyen rendezvény lehetősége a 

nemzetközi játékvezetők között is. A legnagyobb probléma a megfelelő időpont kiválasztása, mivel 

nagyon sűrű az idény, több játékvezető érintett a World Snooker rendezvényein. Célszerű lenne a 

versenynaptár alapján kijelölni egy időpontot és az EBSA-n keresztül meghirdetni. 

A rendezvényre az őszi megbeszélésen térünk vissza. 

15. Támogatók 

A Szakág jelenleg az EMMI támogatásból, valamint a játékosok befizetéseiből tartja fenn magát. A 

jövőben célszerű lenne ezen változtatni és a bevételeket megnövelni. 

16. EB szervezés 

Az EMMI pályázat beadását követően nem érkezett semmilyen visszajelzés még. Kapcsolatot kell 

szerezni az EMMI vezetés felé, hogy legalább tájékoztató jellegű információhoz juthassunk. 

Az EBSA vezetése továbbra is elkötelezett amellett, hogy Magyarországon kerüljön megrendezésre a 

2021-es Európa Bajnokságok egyike. 

17. Szakági snooker terem 

A résztvevők egyetértettek abban, hogy jó lenne, ha a Szakág hosszú távon rendelkezne saját snooker 

teremmel. Ennek segítségével megszűnne a piaci szereplőktől való függés, mindenkor biztosított 

lenne a szakági versenyzők felkészülési, valamint versenyzési lehetősége. 

Ehhez a megfelelő helyszín kiválasztása a legnehezebb feladat mind méretét, mind bérleti díját 

tekintve. Felvetődött, hogy fel kellene venni a kapcsolatot a budapesti önkormányzatokkal, valamint 

az újonnan épült futball stadionok szabad kapacitását is fel lehetne mérni. 

A szakági terem lehetőségét az őszi megbeszélésen újfent tárgyalja az elnökség. 

Budapest, 2019. 07. 04. 


