A MAGYAR GÓSZÖVETSÉG
KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Gószövetség képesítési szabályzata
a gó sport területén alkalmazandó sportszakemberek képesítési előírásairól
1.§
Általános rendelkezés

A Magyar Gószövetség (a továbbiakban: MGSZ) Elnöksége a sport területén képesítéshez
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V.
18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-nak (6)-(7) bekezdései, továbbá a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontja alapján a jelen szabályzatban (a továbbiakban:
Szabályzat) határozza meg, hogy a gó sportágban az egyes tevékenységek tekintetében milyen
képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek.
2.§
A Szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed az MGSZ-szel tagsági viszonyban álló sportszervezetekre, a
sportszervezeteknél a 3. §-ban meghatározott tevékenységet folytató sportszakemberekre, továbbá az
MGSZ-nél tevékenységet folytató sportszakemberekre.
3.§
A Sportszövetség hivatali munkáját irányító főtitkárra vonatkozó szakképesítési követelmények
Az MGSZ főtitkári tevékenységének ellátásához szükséges szakképesítési követelmények a
Kormányrendelet Mellékletének 7. pontjában feltüntetett középfokú végzettségű sportszervező,
sportmenedzser, felsőfokú végzettségű testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, sportszervező,
rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles sportmenedzser, továbbá a 289/2005. (XII.22.)
Kormányrendelet szerinti jogi és igazgatási területen szerzett végzettségű, valamint a közgazdasági
felsőfokú végzettségű szakember.

4.§
A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények
Sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjában foglaltak alapján a gó
sportágban az a természetes személy, aki:
- edzői,
- versenybírói

tevékenységet folytat a 2. pontban megjelölt sportszövetségeknél és sportszervezeteknél,
munkaviszonyban, megbízási, illetve polgári jogi jogviszonyban vagy társadalmi munkában
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el.
A gó sport területén, tekintettel annak specifikusan egyéni jellegére, sportszakemberként nem
került meghatározásra a szövetségi kapitányi, válogatott vezető edzői, sportmasszőri, gyúrói,
sportorvosi tevékenység.

4.1 Edző
Az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való felkészítését végzi.
A Gószövetség Sportszervezeteinél az edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési
követelmények: a Kormányrendelet Mellékletének 4. pontjában feltüntetett felsőfokú
végzettséggel rendelkező testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár.
Nevelési-oktatási intézménynél gó oktatást, a diákok versenyekre való felkészítését felsőfokú
végzettséggel rendelkező testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár végezheti.
4.2 Versenybíró
A Magyar Gószövetség által rendezett versenyeken a versenybírói feladatokat az Európai Gószövetség
(European Go Federation), a Nemzetközi Gószövetség (International Go Federation), illetve a Magyar
Gószövetség által szervezett tanfolyam elvégzése után lehet ellátni.
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