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MGSZ közgyűlés
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Albrecht István

Agyar SE

Katona Csaba

Barcza Gedeon SC

Ádám György

Barcza Gedeon SC

Horváth László József Duna Go Egyesület, FB-tag
Korossy K. Péter

Kelenföldi Go Egyesület

Záhonyi Zsolt

Magyar Go Egyesület

Csernátony Rita

Pagoda Go Egyesület

Bárdos Zoltán

Pagoda Go Egyesület

Dienes Péter

MGSZ elnök

Major-Zéman Adrienn MGSZ főtitkár
10-ból 6 tagszervezet képviselteti magát. A közgyűlés határozatképes.
Dienes Péter Záhonyi Zsoltot javasolja a közgyűlés levezető elnökének. Záhonyi Zsolt Dienes Pétert
javasolja a közgyűlés levezető elnökének. A közgyűlés 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 0
tartózkodással megszavazza Záhonyi Zsoltot levezető elnöknek.
Záhonyi Zsolt felkéri Major-Zéman Adriennt a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Albrecht Istvánt és
Horváth László Józsefet jegyzőkönyvhitelesítőnek. A megnevezettek a jelölést elfogadták. Más névre nem
hangzott el javaslat. A közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Albrecht
Istvánt és Horváth László Józsefet jegyzőkönyvhitelesítőnek.
12/2009. (XI.8.) sz. határozat:
A Magyar Gószövetség 2009. november 8-i közgyűlésén a levezető elnök Záhonyi Zsolt, a
jegyzőkönyvvezető Major-Zéman Adrienn, a jegyzőkönyv-hitelesítők Albrecht István és Horváth
László József.

Dienes Péter napirendi javaslata az előzetesen kiküldött meghívónak megfelelően:
1. Beszámoló a 2009-es évről (eredményesség, tennivalók)
2. Egyesületek támogatása (az A és B típusú egyesületek támogatása, a támogatási rendszer jövője)
3. Versenyengedélyek és tagdíj
4. 2010. évi költségvetés tervezete
5. Alapszabály és a szabályzatok módosítása
6. 2010-es versenynaptár tervezete
7. Egyebek
A napirendi javaslatot a megjelentek egyhangúlag elfogadták.
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13/2009. (XI.8.) sz. határozat:
A Közgyűlés a következő napirendi pontokat fogadta el:
1. Beszámoló a 2009-es évről (eredményesség, tennivalók)
2. Egyesületek támogatása (az A és B típusú egyesületek támogatása, a támogatási rendszer jövője)
3. Versenyengedélyek és tagdíj
4. 2010. évi költségvetés tervezete
5. Alapszabály és a szabályzatok módosítása
6. 2010-es versenynaptár tervezete
7. Egyebek

1. Beszámoló a 2009-es évről
Dienes Péter (elnök) számol be a 2009-es évről. Pénzügyi beszámolót képtelenség tartani, így ennek
elfogadása csak egy későbbi közgyűlésen lesz lehetséges. (Egyfelől 2009-ből még van vissza 2 hónap, másfelől a várt bevételek

nagy része a közgyűlésig nem érkezett meg.)
Szakmai beszámoló – elért eredmények, utazási támogatások felhasználása.
1.1. Eredményesség
A 2009-es utazási támogatások egy része célba ért, a támogatott cersenyek az MGSz számára eredményesek
voltak.
A kupagyőztes Mérő Csaba az EB-n harmadik lett. (50 ezer Ft.)
A páros EB-n résztvevő Pocsai-Fódi párost meghívták a VB-re is. (2x20 ezer Ft.)
A női EB támogatását nem kellett kifizetnünk, hiszen azt a szervezők is támogatták. Pocsai Rita a női EB
győztese, valamint Urbán Alexandra a bronzérmes.
A csapat EB-n harmadikak lettünk. (4x20 ezer Ft.)
Az ifjúsági EB-n U12-ben Csizmadia Robi negyedik lett. (2x20 ezer Ft)
1.2. Tennivalók
Hatékonyabb kommunikáció!
Egyesületekben folyó oktató-nevelő munka összehangolása. Legyen információnk egymásról.
A tanfolyamok központi megsegítése (pl. demótáblával, készletekkel)
Új kezdeményezések támogatása - Hejőkeresztúr, CsonGó
Megjegyzések az 1. napirendi ponthoz:
Bárdos Zoltán elégedetlenségét fejezte ki az Elnökség által nyújtott kommunikációval szemben. Többek
között sérelmezte, hogy nem tudott a közgyűlésről. A későbbiekben közvetlenebb kommunikációt vár.
Dienes Péter elismerte, hogy a Gószövetség honlapjára, ki kellett volna, hogy kerüljön, mert a közgyűlés
nyilvános.
Bárdos Zoltán a honlap szerkesztésének hiányát is megemlítette.
Dienes Péter hangsúlyozta, hogy a honlap jogilag nem a szövetségé, hanem egy közösségi oldal, bár a
fenntartója elméletileg a Gószövetség, gyakorlatilag Fornai Viktor. Így rendezni kell az ezzel kapcsolatos
anomáliákat.
Albrecht István szerint nem az egyesületek tennivalóját kellene növelni, hanem épp ellenkezőleg, a
Gószövetség feladata a koordinálás, bizonyos terheket le kell venni az egyesületek válláról.
Katona Csaba a sajtó szerepét és a kapcsolatépítést hangsúlyozta.
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Záhonyi Zsolt szerint az egyesületeket szankcionálni kéne.
Dienes Péter szerint itt ellentmondás van, mert vagy támogatjuk fennmaradásukat, vagy szankcionáljuk őket.
Dienes Péter megígérte, hogy a Gószövetség honlapjára ki fog kerülni egy itiner, amely tartalmazza az
egyesületalapítás fő lépéseit és az ezzel járó költségeket.
Albrecht István megemlítette azt a lehetőséget, hogy gó szakosztályokat lehetne alapítani
sakkegyesületeknél.

Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nem volt, Záhonyi Zsolt az 1. napirendi pontot lezárta.

2. Egyesületek támogatása
2009-es egyesületi támogatások, valamint a támogatási rendszer jövője. Dienes Péter elnök ismerteti az
egyesületeknek nyújtott támogatásokat.
2.1. Egyesületek támogatása.
Az idén januárban elfogadott új támogatási rendszer szerint két féle tagdíj és két féle normatív támogatás
létezik. Amennyiben az egyesületek karbantartják adataikat az goszovetseg.hu-n, valamint az egyesületi
tagok adatait, fényképeit is feltöltik, akkor a szövetség felé teljesitik az adatszolgáltatási kötelezettségeiket.
Ennek a határideje december 1. (ellenőrizni a főtitkár feladata) Haszna, hogy a versenyengedélyekhez az adatok és a
fotók könnyen elérhetők a főtikár számára.
Az A-típusú egyesületek támogatására 60 ezer Ft, mig a B-típusúaknak 20-20 ezer Ft normativa volt
megállapitva, amennyiben más - az MGSz számára fontos - feladatokat is ellát az adot egyesület.
Ezek a feladatok:
- Góklub és/vagy gószakkőr működtetése
- Góoktatás és/vagy góbemutató tartása (nem egyesületen belüli oktatás)
- Góverseny rendezése (nem házi verseny)
Az A-típusú egyesületek közül:
- MGE - maradéktalanul megfelelt (MGE-klub, iskolai oktatások, Nyulashatos)
- Pagoda - maradéktalanul megfelelt (Teaházi klubok, Anime-bemutatók, Pápai góverseny)
- Barcza - maradéktalanul megfelelt (Barcza góklub, Magyar Bajnokság, kerületi góbemutatók: Wekerlenapok)
- Origó - nem megfelelt (Pezsgő kupa?)
Ennek alapján 60-60 ezer Ft támogatást kap az MGE, a Pagoda és a Barcza, illetve javaslom amennyiben az
Origó megrendezi a Pezsgő kupát, akkor kapjon 20 ezer Ft-ot.
A B-típusú egyesületek közül:
Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tesznek, illetve a fent leírt feladatok közül
legalább kettőt teljesítenek, akkor 20 ezer Ft-ot kapnak.
- Agyar - megfelelt - 20 ezer Ft
- DunaGó - nem felelt meg
- Hegyvidék - azt javaslom, hogy kapjanak 10 ezer Ft-ot,mivel a góoktatás és -bemutató, -verseny a
Szigeten az az egyesület szervezésében valósult meg.
- KGE - nem felelt meg
- Logosz - nem felelt meg
- MAFC - nem felelt meg
A támogatások az I. Magyar Csapatverseny/bajnokság díjazásával együtt lesznek kifizetve. (legkésőbb 2010. február

15-ig.
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2.2. A támogatási rendszer jövője
Összevonva a 3. napirendi ponttal
A rendszer maradhat 2010-re is, azzal a változtatással, hogy az egyesületeknek január 31-ig kell befizetni a
tagdíjat. Valamint eddig kérhet minden egyesület versenyengedélyt is a tavaly elfogadott áron. Ez után 1000
Ft-al drágábban, lehet versenyengedélyhez jutni. (Az új vagy újrakezdő versenyzőkre ez természetesen nem
vonatkozik. Újrakezdő az, aki a megelőző két évben nem rendelkezett versenyengedéllyel.)
Mivel a szankció bevezetése csak szabályzatok módosításával lehetséges, ezért a közgyűlés nem szavazott az
ügyben.

Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nem volt, Záhonyi Zsolt az 2. napirendi pontot lezárta.

3. Versenyengedélyek és tagdíj
A tagdíjat, versenyengedély-díjat január 31-ig kell befizetni.
Albrecht István félévente 1500 Ft-os tagdíjat javasol az összes egyesület számára, azaz a két típusú befizetés
eltörlését. Szavazás eredménye a tagdíj mértékéről: 1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás Tehát a tagdíj mértéke nem
változik.

14/2009. (XI.8.) sz. határozat:
A tagdíj mértéke a 2009-es évhez képest nem változik, tehát a Magyar Gószövetség 2010.
évi tagdíja félévente 1.500,- Ft. A versenyengedélyek díja 2010. évre versenyzőnként 3.000,- Ft,
18 éven aluli versenyzők számára 2.000,- Ft. Elsőversenyesek részére félárú. Továbbra is
választható a 15.000,- Ft-os féléves tagdíj, az ezt választó egyesületek versenyzőik számára
1.500,- Ft-ért, 18 éven aluli versenyzőiknek pedig 1.000,- Ft-ért válthatnak 2009. évre
versenyengedélyt. Első évben ez is félárú.
Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nem volt, Záhonyi Zsolt az 3. napirendi pontot lezárta.

4. 2010. évi költségvetés-tervezet
A 2010. évi költségvetés
tagszervezeteknek.
2010-es bevételek
2009-es áthozat
állami támogatás

tervezetét

az

elnök

előzetesen

megküldte
ezer Ft
224
1,500

SZJA 1%

120

Tagdíj és VE díj

300

Pártolói tagdíj

30

a

MAGYAR GÓSZÖVETSÉG
Alapítványi támogatás(ok)

2010-ben felhasználható pénz

1,000

3,174

2010-es kiadások
főtitkári fizetés és költségtérítés
tagdíjak (EGF, IGF, NSSZ)

1,200
140

versenyengedélyek díjai

85

bankköltség

40

egyebek

100

UTAZÁSI TÁMOGATÁSOK

390

egyéni EB

50

páros EB

80

női EB

50

ifjúsági EB

80

csapat EB

160

VERSENYRENDEZÉS

510

Ifjúsági Bajnokság

40

Páros Bajnokság

20

Női Bajnokság

20

Csapat Bajnokság

120

Magyar Bajnokság

200

Magyar Kupa

110
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Egyesületi támogatások

320

Gyermekversenyek

220

Excelsior

2010-es összes kiadás

55

3,090

Az egyes versenyekre fordított támogatási összegek átbeszélése.
Albrecht István azt javasolja, hogy az ifjúsági Eb-re legyen több támogatás (konkrét javaslat: 50e Ft helyett
80e Ft).
Dienes Péter azt javasolja, hogy a gyermekversenyekre 180e Ft helyett 220e Ft-ot fordítson a Gószövetség.
Albrecht István a Magyar Kupa rendszere iránt nemtetszését nyilvánítja ki.
Excelsior
Felmerül az Excelsior bérleti díjának kérdése.
Dienes Péter szerint amíg nincs más, meg kellene tartani.
Ádám György szerint sem kéne lemondani róla.
Szavazás a költségvetés elfogadásáról: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
A 2010-es költségvetés-tervezet elfogadásra kerül a javasolt módosításokkal.

15/2009. (XI.8.) sz. határozat:
A közgyűlés a Magyar Gószövetség 2010. évi költségvetési tervét elfogadta.
Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nem volt, Záhonyi Zsolt az 4. napirendi pontot lezárta.

5. Alapszabály és a szabályzatok módosítása
A közgyűlés úgy dönt, hogy a szabályzatok módosítását a következő közgyűlésen fogadja el.
Dienes Péter javasolja a dopping-szabályzat elfogadását.
A közgyűlés 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja a szabályzatot.

16/2009. (XI.8.) sz. határozat:
A közgyűlés a Magyar Gószövetség Doppingellenes Szabályzatát elfogadta.
Ádám György javasolja, hogy a versenyszabályzatban legyen leírva, hogy fertőző beteg nem vehet részt
versenyen.
Albrecht István megjegyzi, hogy az alapszabályba bele kell venni a vagyoni értékű jogok felhasználásáról
szóló szabályzatot, a dopping szabályzatot, a minősítési rendszer és hogy miről kell rendelkezni az egyes
szabályzatoknak, szerepeljen egy mondatban az alapszabályzatban.
Dienes Péter felveti a kiküldetési rendszer módosításának szükségességét. A módosítás előtt viszont egy
kifejezetten erre a célra létrehozott fórumon megkérdezné erről az érintetteket is.
Albrecht István erre a célra a goszovetseg.hu-n egy nem nyilvános fórum létrehozását javasolja.
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Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nem volt, Záhonyi Zsolt az 5. napirendi pontot lezárta.

6. 2010-es esemény- és versenynaptár (tervezet)
A 2010. évi esemény- és versenynaptár tervezetet az elnök előzetesen megküldte a
tagszervezeteknek.
Ifjúsági Magyar Bajnokság
Nyulas Hatos
Országos Diák Góverseny sorozat
Szigetszentmiklós
Pápa
Hejőkeresztúr
Döntő: Budapest
Ifjúsági Eb
Magyar Kupa
Magyar Nagydíj - nemzetközi verseny
Magyar Bajnokság
Sportágválasztó napokon a részvétel
Csapatbajnokság

január vége, Budapest
február közepe
február 26.
február 27.
Köllner Ödön
Köllner Ödön
március 3-7., Szeben
március, Budapest
május, Budakeszi
október-november
áprilistól

Albrecht István röviden összefoglalja a tapasztalatokat a 2009-es versenyekről hangsúlyozva a
vidékiversenyek hátrányait a budapestiekkel szemben. Javasolja, hogy 2010-ben legyen előnyadásos
versenysorozat.
Ádám György bejelenti, hogy 2010 májusában és szeptemberében nagyobb sakkversenyt rendez, ami mellett
van lehetőség góverseny rendezésére is.
Albrecht István szívesen megrendezi a Magyar Nagydíjat Budakeszin az Erkel Művelődési Központban.
Záhonyi Zsolt javasolja, hogy írjuk le egy papírra, hogy mit vállalnak az egyes egyesületek a
versenyrendezést illetően.
Záhonyi Zsolt megjegyzi, hogy a Magyar Nagydíj kimaradt a költségvetés-tervezetben a versenyrendezés
pontból. A költségvetés-tervezet nem pontos.
Záhonyi Zsolt elvállalja az Ifjúsági Bajnokság megszervezését.
Dienes Péter a következő közgyűlés időpontjának a Nyulashatos vagy az Ifjúsági Bajnokság időpontját
javaslolja. Albrecht István januárt javasol a közgyűlés időpontjára.
A közgyűlés átbeszéli az Előnyadásos Gó Körverseny lehetséges állomásait (Nyulashatos, Tata, Erkel
Góverseny, Kispest).

Az elhangzottakhoz egyéb hozzászólás nem volt, Záhonyi Zsolt az 6. napirendi pontot lezárta.

7. Egyebek
Tisztújítás
Csernátony Rita lemond a posztjáról. A következő közgyűlésen tisztújításra kerül sor.
Dienes Péter megkérdezi Albrect Istvánt, hogy vállalja-e a poszt betöltését. Albrecht István nem vállalja.
Kőszegi Sándor előzetes beszélgetések alapján vállalja.
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Csapatbajnokság
Albrecht István szerint a csapatbajnokság díjazást nem kellene kifizetni.
Korossy K. Péter szerint folyó versenyen nem lehet csökkenteni a díjazást.
Albrecht István kijelenti, hogy az Agyar SE is indult volna, ha nem lenne nevezési díj és díjazás.
Élőpont
Korossy K. Péter javasolja, hogy a Koreai Miniszterelnök Kupájáért versenyt nem kellene
világbajnokságnak tekinteni. Albrecht István megjegyzi, hogy nincs elfogadva a minősítési rendszer.
Dienes Péter azt javasolja, hogy a versenyt tekintsük egy normál Grand Prix-nek az élőpontszámítás
tekintetében.
Korossy K. Péter egyetért Dienes Péter javaslatával.
Ádám György szerint ne lehessen utólag dönteni semmiről, hanem legyen leszabályozva előre. Az
élőpont-számítást a versenyszabályzatban kell specifikálni.
Záhonyi Zsolt megemlíti a külföldi klubtagság problematikáját. A közgyűlés nem mond semmi ellenvetést
ezzel kapcsolatban, indokolva azzal, hogy más sportágakban (pl. a sakkban) is lehet párhuzamosan több
egyesület tagjának lenni. Egyetlenegy kitétel, hogy a Magyar Bajnokság döntőjén és a Magyar Kupán csak
magyar egyesület színeiben lehet elindulni.

A közgyűlést a levezető elnök berekeszteti.
Budapest, 2009. november 8.

Kmf.

Záhonyi Zsolt
levezető elnök

Major-Zéman Adrienn
jegyzőkönyvvezető

Albrecht István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth László József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hitelesítette:

