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Jegyzőkönyv 
 
 
Tárgy: Magyar Gószövetség közgyűlés 
Időpont: 2011. február 12. 17 óra 
Helyszín: Budapest, Bartók Béla u. 41. (Baduk Center) 
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint (I. számú melléklet) 
 
 Albrecht István   Agyar SE 
 Ádám György   Barcza Gedeon SC 
 Nádasi Balázs   Sárkány Diáksport Egyesület 
 Szabó Gergely   Pagoda Go Egyesület 
 Záhonyi Zsolt   Magyar Go Egyesület 
 Tölgyesi Renátó   Budai XI. SE 
 Köllner Ödön   Hejőkeresztúri Táblajátékosok Egyesülete 
 Major-Zéman Adrienn  MAFC 
 Horváth László József  Duna Go Egyesület 
 Dienes Péter   Origó Egyesület 
 Rapai Tibor   Kelenföldi Go Egyesület 
 Gerbner Tamás   Magyar Gószövetség 
 Csóti István 
 
A tagság felkéri Gerbner Tamást a közgyűlés levezető elnöki szerepének betöltésére. Gerbner Tamás 
a jelölést elfogadja, majd jegyzőkönyvvezetőnek Major-Zéman Adriennt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Albrecht Istvánt és Szabó Gergelyt javasolja. 
 
A megnevezettek a jelölést elfogadják. Más névre nem érkezik javaslat. 
 
A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja. 
 
1/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség 2011. február 12-i közgyűlésén a levezető elnök Gerbner Tamás, a 
jegyzőkönyvvezető Major-Zéman Adrienn, a jegyzőkönyv-hitelesítők Albrecht István és Szabó 
Gergely. 
 
Gerbner Tamás megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mert a 13 tagszervezetből 11 
képviselteti magát. 

 
Dienes Péter, a szövetség elnöke előterjeszti a meghívóban előzetesen meghirdetett napirendet: 

1. Képesítési Szabályzat elfogadása 
2. A 2010. évi beszámoló elfogadása 
3. Tisztújítás 
4. 2011. évi költségvetés 
5. Egyebek 

 
A közgyűlés a napirendet döntő többséggel, 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja. 
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2/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat: 
 
A Közgyűlés a következő napirendi pontokat fogadja el: 

1. Képesítési szabályzat elfogadása 
2. A 2010. évi beszámoló elfogadása 
3. Tisztújítás 
4. 2011. évi költségvetés 
5. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
 
Gerbner Tamás felkéri Major-Zéman Adriennt, hogy ismertesse a Képesítési Szabályzat (II. számú 
melléklet) tartalmát, illetve az ehhez kapcsolódó tudnivalókat. Major-Zéman Adrienn elmondja, hogy 
az állami támogatási szerződés megkötésének feltétele a Képesítési Szabályzat megléte. 
Miután Major-Zéman Adrienn ismerteti a Képesítési Szabályzatot a témához többen is hozzászólnak a 
közgyűlés résztvevői közül. 
Végül a közgyűlés résztvevői megállapodtak abban, hogy elfogadják a szabályzatot, viszont 
egyetértenek abban, hogy a gó oktatói képzés tekintetében előrelépés szükséges. 
 
A képesítési szabályzatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 
3/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat: 
A közgyűlés a Magyar Gószövetség Képesítési Szabályzatát elfogadja (II. számú melléklet) 
 
Az 1. napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nincs, Gerbner Tamás az 1. napirendi pontot lezárja. 
 
2. napirendi pont 
 
Először a gazdasági beszámoló tartalma kerül ismertetésre. Gerbner Tamás az írásban kiosztott 2010. 
évi közhasznúsági jelentéshez (III. számú melléklet) szóbeli kiegészítést tesz. 
Rapai Tibor hiányolja a beszámolóból a 2010. évre tervezett költségvetés és a megvalósult 
költségvetés összehasonlítását. 
Gerbner Tamás ígéretet tesz az összehasonlítás elkészítésére, azonban hozzáfűzte, hogy a késve 
kapott állami támogatás miatt kénytelenek voltunk eltérni a tervezett költségvetéstől. 
A szervezet összes bevétele 3 316 000 forint volt, mely teljes egészében a közhasznú tevékenységből 
származó bevétel. Az 1 200 000 forintos állami támogatást csak 2010. december 28-án kapta meg a 
szövetség, így jelentős az átvitel 2011-re.A 2010. év végi pénzeszközök összesen 2 337 000 forintot 
tesznek ki. Az összes ráfordítás 2 648 000 forint volt 2010-ben, melynek összetételét Gerbner Tamás 
ismerteti. A ráfordítások részletezése a közhasznúsági jelentés C) pontjában olvasható. A szövetség 
2010. évi pénzügyi eredménye 668 000 forint volt. 
 
A Gószövetség 2010. évi szakmai beszámolóját Dienes Péter terjeszti elő. A Magyar Gószövetség a 
korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is az alapszabályában foglalt fő tevékenységi körök ellátását 
tartotta fontosnak. Az előzetesen kitűzött célok közül főként kapacitás- és forráshiány miatt nem 
minden valósult meg. Ezen célok megvalósítását a szövetség vezetése 2011-re halasztotta. Dienes 
Péter elmondja még, hogy 2010-ben a Gószövetség tagegyesületeinek száma hárommal nőtt, 
valamint a versenyzői létszámban is megfigyelhető némi növekedés. Dienes Péter beszámol a 
Gószövetség által 2010-ben megrendezett versenyekről. 
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Gerbner Tamás elfogadásra javasolja a Gószövetség 2010. évi beszámolóját. 
 
A beszámolót 7 igen, 1 nem és 3 tartózkodással a közgyűlés elfogadja. 
 
4/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat: 
A közgyűlés a Magyar Gószövetség 2010. évi szakmai beszámolóját és közhasznúsági jelentését (III. 
számú melléklet) elfogadja. 
 
A 2. napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nincs, Gerbner Tamás a 2. napirendi pontot lezárja. 
 
 
 
3. napirendi pont 
 
Gerbner Tamás felkéri Albrecht Istvánt, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a jelölőbizottsági munkáról. 
Albrecht István elmondja, hogy a jelölőbizottság, amelynek Bővíz László is tagja volt rendszeresen 
tájékoztatta a tagságot a jelölésekről. Bővíz László nem tudott megjelenni a közgyűlésen. Albrecht 
István tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy az elnöki posztra Csóti István az egyetlen jelölt. 
Elnökségi tagnak Gerbner Tamást (gazdasági alelnök), Záhonyi Zsoltot, Köllner Ödönt és Major-
Zéman Adriennt jelölték. Ezenkívül még Rigó Istvánt és Kőszegi Sándort jelölték, de ők időközben 
visszaléptek. A felügyelőbizottságba Rapai Tibor, Horváth László József és Korossy K. Péter kapott 
jelölést. 
 
 
A jelöltek a jelölést elfogadják. 
 
5/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat: 
A tagság a jelöltek listáját egyhangúlag elfogadja. 
 
A jelöltek listája a következő személyekből áll: 
Elnök: Csóti István 
Alelnök: Záhonyi Zsolt 
Gazdasági alelnök: Gerbner Tamás 
Elnökségi tagok: Köllner Ödön, Major-Zéman Adrienn 
 

Gebner Tamás felkéri Albrecht István és Horváth László Józsefet a szavazatszámlálói feladatok 
ellátására. A jelöltek a jelölést elfogadják. 
 
6/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség 2011. február 12-i közgyűlésén a szavazatszámláló Albrecht István és 
Horváth László József. 
 

Gerbner Tamás tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály 7. § 11. pont alapján személyi 
kérdésekben titkos szavazással kell dönteni, és felkéri Albrecht Istvánt a szavazólapok 
elkészítésére. 
 
A közgyűlés a szövetség elnökségére az egyes tisztségek megjelölésével egy menetben szavaz titkos 
szavazással,: 

 



 

 
 
 

4 
 

A szavazások után Albrecht István ismerteti az eredményt: 
 
Elnöki tisztségre Csóti István 11 igen szavazatot kapott. 
Alelnöki tisztségre Záhonyi Zsolt 7 igen szavazatot kapott, 4 szavazat érvénytelen volt, mert 
alelnökként szerepelt a jelölőlistán. 
Gazdasági alelnöki tisztségre Gerbner Tamás 11 igen szavazatot kapott. 
Elnökségi tagságra Major-Zéman Adrienn 10 igen szavazatot, Köllner Ödön szintén 10 igen és 1 nem 
szavazatot kapott. 
Rapai Tibor kapott 1 igen szavazatot, de az érvénytelen, mert nem szerepelt a jelölőlistán. 

 
 
7/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat (titkos szavazással): 
A közgyűlés a Magyar Gószövetség elnöki tisztségére Csóti Istvánt, az alelnök tisztségre 
Záhonyi Zsoltot, a gazdasági alelnöki tisztségre  Gerbner Tamást, elnökségi tagoknak Köllner 
Ödönt és Major-Zéman Adriennt választotta meg. 
 
A felügyel bizottság jelölőlistája a következő személyekből áll: 
Horváth László József 
Korosay K. Péter 
Rapai Tibor 

 
A jelöltek a jelölést elfogadják. Korossy K. Péter nem volt jelen, de már korábban e-levélben úgy 
nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja. 
 
8/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat: 
A tagság a jelöltek listáját egyhangúlag elfogadja. 
 
A jelöltek listája a következő személyekből áll: 
Horváth László József 
Korosay K. Péter 
Rapai Tibor 
 
A közgyűlés a három FB tagra egy menetben, titkos szavazással szavazott: 
Mindhárom jelölt 11 igen szavazatot kapott. 
 
Felügyelőbizottsági tisztségre Rapai Tibor, Horváth László József és Korossy K. Péter egyaránt 11 
szavazatot kapott. 
 
 
9/2011. (II. 12.) sz. közgyűlési határozat (titkos szavazással): 
A közgyűlés a Magyar Gószövetség Felügyelő Bizottságába Horváth László Józsefet, Korosay 
K. Pétert és Rapai Tibort választja meg. 
 
A tisztújítás után Csóti István, az MGSZ új elnöke kér szót. Néhány mondatban megköszöni a 
bizalmat és felsorolja a szövetség irányításával kapcsolatos legfontosabb terveit, 
Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nincs, Gerbner Tamás lezárja a 3. napirendi pontot. 
 
4. napirendi pont 
 
A 2011. évi költségvetési tervezetet nyomtatott formában a jelenlévők megkapják. Gerbner Tamás 
elmondja, hogy a kiadott költségvetési terv bevételi oldalán kevesebb pénzzel számolhatunk. Nem 
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kapunk alapítványi támogatást, valamint várhatóan a pályázati forrásoknál is kevesebbel 
számolhatunk. Elmondja, hogy Gószövetség idén már nyert 150 000 Ft-ot az NSSZ pályázatán, amit 
sakkórák beszerzésére fordítottunk. Gerbner Tamás javasolta, hogy 2011-re összesen 350 000 Ft 
pályázati forrással számoljunk. A javaslattal a jelenlévők egyetértenek, így ez az összeg 350 000 Ft-ra 
módosult a tervezetben. 
Major-Zéman Adrienn hozzáfűzi az elhangzottakhoz, hogy az állami támogatás mértéke 
előreláthatólag nem fog csökkeni a 2010. évihez képest. 
 
Gerbner Tamás elmondja, hogy a bevételek várható csökkenése miatt a kiadási oldalt is módosítani 
kell. A tervezett kiadások körülbelül 700 000 Ft-tal haladják meg a bevételeket, így azokat legalább 
annyival kell csökkenteni. Ezenkívül Gerbner Tamás javasojta némi tartalék képzését is. A javaslattal a 
jelenlévők egyetértenek. 
Gerbner Tamás ismerteti a költségvetési tervezetben található kiadásokat. Elmondta, hogy mely 
tételeken lehet módosítani, és melyek fixek. 
Az elmúlt években a Gószövetség átvállalta néhány egyesület könyvelésének költségeit (Pagoda, 
DunaGo és MGE). Az egyesületek könyvelésének további finanszírozása ellen senkinek sincs 
ellenvetése, így az arra előirányzott 60 000 Ft nem kerül módosításra. 
A versenyengedélyek kiváltásának várható költségét a közgyűlés 100 000 Ft-ról 60 000 Ft-ra 
csökkenti. 
Gerbner Tamás elmondja, hogy a Gószövetség idén már 280 000 Ft-ot költött eszközbeszerzésre. 
Javasolja, hogy a bevételek ismeretében a szövetség további eszközök beszerzésére ne irányozzon 
elő keretet. A javaslattal a közgyűlésen jelenlévők egyetértenek. Az eszközbeszerzésre előirányzott 
összeg 600 000 Ft-ról 280 000 Ft-ra módosul. 
A versenyrendezés költségeinél szóba kerül a Magyar Nyílt Bajnokság helyszíne. Ádám György 
elmondja, hogy a tavalyihoz hasonló feltételekkel idén is meg tudja rendezni a versenyt. Csóti István 
elmondja, hogy nem tartja előnyösnek a vidéki helyszínt. Szeretné, hogy legyen ott verseny abban az 
időpontban, de az ne a Nyílt Magyar Bajnokság legyen. Ádám György azt mondja, hogy minél 
hamarabb szeretne döntést az ügyben, hogy el tudja kezdeni a helyszín szervezését. 
A versenyrendezés költségeiben egyedül a páros bajnokság rendezési költségeiben történik 
módosítás. Major-Zéman Adrienn elmondja, hogy a Páros Bajnokság díjazása kevesebbe került a 
tervezettnél. Az összeg tervezetben szereplő 20 000 Ft-ról 10 000 Ft-ra módosul. 
Gerbner Tamás elmondja, hogy a költségvetési tervezetben a két legnagyobb tétel a főtitkári fizetés, 
valamint a könyvkiadás. Hozzáteszi, hogy mindkettőre nincs elegendő forrása szövetségnek, ezért 
valamelyiket törölni vagy csökkenteni kell. A közgyűlésen jelenlévők az utánpótlás-nevelést kiemelten 
fontosnak tartják, ezért szeretnék, hogy a könyv mindenképp kiadásra kerüljön. Dienes Péter 
ismerteti a tudnivalókat a könyvkiadásról. 
A főtitkári fizetés törlésre kerül a költségvetési tervből, helyette megbízási díjakra lesz allokálva 
215 000 Ft. 
 
A költségvetési terv módosítására további javaslat nem érkezik. Gerbner Tamás javasolja a 
módosított költségvetési terv (IV. számú melléklet) elfogadását. A javaslatot a közgyűlés 10 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja. 
 
 
 
10/2011. (II. 12.) sz. határozat: 
A közgyűlés a Magyar Gószövetség 2011. évi költségvetési tervét (IV. számú melléklet) elfogadja. 
 
Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nincs, Gerbner Tamás a 4. napirendi pontot lezárja. 
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5. napirendi pont 
Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezik hozzászólás. 
 
Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nincs, Gerbner Tamás a közgyűlést berekeszti. 
 
Budapest, 2011. február 12. 
 
 
 
 
 
  Gerbner Tamás      Major-Zéman Adrienn 
   levezető elnök         jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
Hitelesítette: 
 
 
 
 
  Albrecht István      Szabó Gergely 
         jegyzőkönyv-hitelesítő            jegyzőkönyv-hitelesítő 


