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A Magyar Gószövetség 2005. május 31.-i közgyűlése, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben 
foglaltak alapján, a jelen szabályzatban állapítja meg a gó sportágban a sporttevékenységgel 
összefüggő fegyelmi felelősség szabályait: 

I. Általános rendelkezések 

1.§ Érvényességi kör 

A Magyar Gószövetség (továbbiakban: MGSz) sportfegyelmi szabályzatának hatálya kiterjed: 

(1) Mindazon természetes személyekre, akik tagságtól függetlenül egy sportszervezet vagy 
iskolai gó sportkör működése keretében gó sporttevékenységet fejtenek ki: 
a) gó sportágban igazolt sportoló, 
b) gó sportágban érvényes engedéllyel rendelkező versenybíró, játékvezető, 
c) edzői, segédedzői, illetve góoktatói végzettséggel rendelkező góedző, 
d) gó sportágban sportszervezet és szövetség választott tisztségviselője, 
e) gó verseny- és rendezvény szervező, 
f) egyéb gó sportágban tevékenységet folytató sportszakember. 
g) A gó sporteseményeken jelen lévő néző 

a továbbiakban együtt: gózó(k). 

(2) A Magyarországon működő góegyesületekre, gószakosztályt működtető sportegyesületre 
és iskolai gó sportkörökre, valamint ezek csapataira 

(3) Az MGSz ezen Sportfegyelmi Szabályzat (továbbiakban: szabályzat), keretei között álla-
pítja meg: 
a) azokat a sportszerűtlenségeket (elsőfokú sportszerűtlenség), amelyekért feddés, illetve 

figyelmeztetés jár, 
b) azokat a szabálytalanságokat (másodfokú sportszerűtlenség), amelyekért sportfegyelmi 

felelősségre vonás jár, 
c) azokat a vétségeket (harmadfokú sportszerűtlenség), amelyekért sportfegyelmi büntetés 

jár 

(4) Az MGSz Sportfegyelmi Szabályzata kiegészíti a 2004. évi I. tv. (Sporttörvény) V. fejeze-
tében és a hozzátartozó kormányrendeletben közzétett sportfegyelmi felelősségről szóló 
jogszabályokat. 

2.§ Fegyelem és a szabályok megsértésének fajtái 

(1) A versenyzők magatartása 
a) A játszma folyamán a versenyteremben gó szakkönyvek, jegyzetek, számítógép, elektro-

nikus hang és képhordozó készülékek és mobiltelefon használatát nem szabad megen-
gedni. 

b) A még folyó vagy félbeszakadt játszmákat nem szabad, sem egyedül, sem másokkal 
elemezni. 

c) Harmadik személy tanácsát kérni és igénybe venni tilos. 
d) A versenyzők a versenyteremben a versenybíróval és versenyzőtársaikkal szemben köte-

lesek udvariasan, sportszerűen viselkedni. 
e) Góversenyzés közben a dohányzás csak kijelölt helyiségben megengedett. 
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f) A versenyteremben étkezni, vagy frissítőt fogyasztani, csak az ellenfél(ek) zavarása nél-
kül szabad. 

g) A versenyzők kötelesek a rendező szerv által rendelkezésükre bocsátott felszereléseket 
kímélni és a versenyterem tisztaságát, rendjét megóvni. 

h) A sportszerűség szempontjából kifogás alá eső versenyzőket vagy nézőket a versenybíró 
köteles figyelmeztetni. Az ismételten és hasztalanul figyelmeztetett versenyző ellen a 
versenybíró fegyelmi eljárás megindítását kérheti. Az ismételten és hasztalanul figyel-
meztetett nézőt a versenybíró kiutasíthatja, vagy kivezet(tet)heti a versenyteremből. 

(2) A versenyző illetve néző viselkedése alapján: 
a) Elsőfokú sportszerűtlenségnek számít az 1. pontban felsoroltakkal szembeni magatartás: 

- az ellenfél szemmel látható lebecsülése (állva játszás, illetve lépés stb.). 
- játszma közben beszélgetés a versenyzőtársakkal vagy kívülállókkal, 
- többszöri indokolatlan késés egy verseny folyamán, 
- az ellenfél zavarása bármilyen módon (játszma közben újság- vagy könyvolvasása, 

szeszesital fogyasztása, a játszmalap elkérése, a gókövek igazítása az ellenfél gon-
dolkodási ideje alatt, különösen akkor, amikor az ellenfél időzavarban van, behajlás a 
versenyzónába azaz a tábla fölé, az óra csapkodása, a gókövek zörgetése, kopogtatása 
vagy csattogtatása, stb.) 

b) Másodfokú sportszerűtlenségek, amelyek már fegyelmi vétségnek számítanak: 
- az elsőfokú sportszerűtlenségeknek a figyelmeztetés ellenére ismételt elkövetése, 
- a verseny és játékszabályok súlyos megszegése, 
- dohányzás a versenyteremben,  
- a tábla és a kövek indulatos felborítása 
- hangoskodás a versenyteremben, 
- játszmakezdéskor vagy befejezéskor az ellenfél kéznyújtásának el nem fogadása, 
- indokolatlan meg nem jelenés a verseny egyes fordulóin (kontumált játszmavesztés), 
- meg nem jelenés a függő játszma folytatásakor, 
- az ellenfél sértegetése, gúnyolása, szidalmazása stb., 
A másodfokú sportszerűtlenséget elkövető versenyző játszmáját a versenybíró félbesza-
kíthatja, és a versenyző ellen fegyelmi eljárás megindítását kérheti. 

c) Harmadfokú sportszerűtlenségek, amelyek azonnali játszmavesztéssel, a versenyből való 
kizárással, valamint fegyelmi felelősségre vonással járnak: 
- megjelenés ittas vagy kábítószeres állapotban, 
- sportszerűtlen versenyzés egy másik versenyző előnyére, vagy hátrányára, a továbbju-

tás, vagy magasabb minősítés megszerzése érdekében illetve ellen, 
- becsületsértés az ellenféllel, vagy a versenybíróval szemben, 
- garázda viselkedés, mások tettleges bántalmazása, 
- a vesztegetés a győzelem (vagy más eredmény) érdekében, 
- a játszma valós eredmény meghamisítása, illetve arra való törekevés, 
- a gózó versenyen kívüli a sportágat, vagy a rendezvényt lejárató magatartása, 
- sportszakember esetében a szakszövetség szabályzataiban foglalt kötelezettségek vét-

kes megszegése, 
- minősítési, igazolási, nyilvántartási, verseny engedélyezési adatok és dokumentumok 

meghamisítása, 
- más személy versenyzési jogának használata, 
- sporttevékenységgel összefüggésben polgári szabálysértés, illetve bűncselekmény el-

követése, 
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(3) Az eseményen részt vevő versenyzők kötelesek ismerni a gó játék- és versenyszabályait és 
az eseményre vonatkozó versenykiírást. 

(4) A szabályok nem ismeréséből származó hátrányok a versenyzőt terhelik. 

(5) Súlyosbító körülménynek számít, ha a gózó a sportszerűtlenséget, fegyelmi vétséget, stb. 
az MGSz nemzeti bajnokságain, illetve a nemzeti színeket képviselve követi el. 

3.§ Fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei 

A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés, vagyis az, hogy a büntetés, mind 
a fegyelmi vétség elkövetőjét, mind a sportolókat a sportágra vonatkozó szabályok tiszteletben 
tartására késztesse. Ennek megfelelően a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék 
a fegyelmi vétség súlyához és következményeihez, az elkövető vétkességének a mértékéhez, 
továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez. 

4.§ Fegyelmi büntetések 

A fegyelem és a fegyelmi szabályok megsértésének elkövetője az MGSz Fegyelmi Szabályza-
tában meghatározott fegyelmi büntetésekben részesíthető. 

(1) Elsőfokú sportszerűtlenség esetén: 
a) szóbeli feddés, 
b) írásbeli figyelmeztetés, 
c) játszmavesztéssel sújtás, kitiltás a versenyteremből, 
d) kizárás a versenyből. 

(2) Másodfokú sportszerűtlenség esetén: 
a) írásbeli figyelmeztetés, 
b) büntetőpontok megállapítása, 
c) pont levonás(ok), a versenyre vonatkozó versenykiírásban meghatározott mértékben,  
d) pénzbüntetés, aminek mértékét a versenykiírásban, vagy más megállapodásban rögzíteni 

kell, 
e) bizonyos versenytől vagy versenyektől (pl.: nemzetközi) való eltiltás, 
f) válogatott keretekből való kizárás, 

(3) Harmadfokú sportszerűtlenség esetén: 
a) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 
b) eltiltás meghatározott időre a gó sporttevékenységtől (hazai, nemzetközi versenyzéstől, 

edzésen való részvételtől, edzői, oktatói, versenybírói működéstől, MGSz-ben vagy tag-
egyesületeiben való tisztségviseléstől, gó versenyek és gó sportlétesítmények látogatásá-
tól), 

c) versenyengedély visszavonása, 
d) átigazolási jog megvonása, 
e) sportegyesületből (gószakosztályból) való kizárás, 
f) minden sporttevékenységtől való eltiltás. 

(4) Pénzbüntetés fegyelmi büntetésben az a gózó részesíthető, aki a sporttevékenységével ösz-
szefüggésben munkabérben vagy munkabéren kívüli juttatásban részesül. A pénzbüntetés 
összege nem haladhatja meg a gózó juttatásainak egy havi összegét. 
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(5) Minden sporttevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetésben a 2. § 2.c. pontban megha-
tározott fegyelmi vétséget elkövető gózó részesíthető. 

(6) A büntetések közül, esetenként együtt több is alkalmazható. 

(7) Ha a sporttevékenységtől eltiltás időtartama a tizennyolc hónapot meghaladja, a határozat 
rendelkező részét az ISM hivatalos lapjában közzé kell tenni. 

(8) A gó sporttevékenységtől való eltiltás időtartama a két évet nem haladhatja meg. 

(9) A fegyelmi eljárással összefüggésben a sportági szakszövetséggel tagsági viszonyban álló 
sportegyesülettel szemben a fegyelmi, játék-, verseny- és bajnoki szabályokban foglalt ren-
delkezések alapján egyéb intézkedések alkalmazhatók (így például: költségviselésre, kárté-
rítésre kötelezés, átigazolásból meghatározott időtartamú kizárás, csapatbajnoki versenyek-
ről való kizárás...stb.). 

(10) A 2.b., c., és 3.a., d. pontok szerint kiróható sport fegyelmi büntetések csak sportegyesü-
leti szakosztályokra és csapatokra alkalmazhatók. 

5.§ Fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

(1) Az egy évet meg nem haladó eltiltás végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha az elkö-
vető személyi körülményeire, valamint az elkövetett fegyelmi vétségre figyelemmel a bün-
tetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is elérhető. 

(2) A próbaidő 6 hónaptól egy évig terjedhet. 

(3) A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel szem-
ben a próbaidő alatt elkövetett fegyelmi vétség miatt büntetésként szóbeli feddésnél súlyo-
sabb büntetést alkalmaznak. 

6.§ Fegyelmi jogkörök gyakorlói 

(1) Góversenyen a versenykiírásban és a versenyszabályokban meghatározott sportszerűtlen-
ségek elbírálására a versenybíró jogosult. 

(2) Nagyobb versenyeken - a versenykiírásban név szerint megjelölt - versenybíróság jogosult 
a versenykiírásban és a versenyszabályokban meghatározott sportszerűtlenségek elbírálásá-
ra. 

(3) Sportfegyelmi Bizottságot (továbbiakban: FB) lehet az MGSz Alapszabálya szerint létre-
hozni, amennyiben fegyelmi eljárás lefolytatására van szükség. A tagjait az Alapszabályban 
definiált módon az elnökség választja. 

(4) A fegyelmi jogkört első fokon a FB elnöke, vagy az általa megbízott FB tag, fegyelmi biz-
tosként gyakorolja. Jelentősebb ügyekben az elnök legalább háromtagú eljáró fegyelmi bi-
zottságot alakít az illetékes FB választott tagjaiból. 

(5) A fegyelmi jogkört (fellebbezésre) másodfokon a Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság 
gyakorolja, amelynek tagjait az elnökség választja szem előtt tartva a 7. bekezdésben fog-
laltakat. A másodfokon hozott határozat a fellebbezési kérelem benyújtására tekintet nélkül 
végrehajtható. 
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(6) A másodfokon hozott döntés ellen a fellebbezési kérelmet a Rendkívüli Fegyelmi Bizott-
sághoz lehet benyújtani, amelynek tagjait az elnökség választja szem előtt tartva a 7. be-
kezdésben foglaltakat. 

(7) Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában elnökként, tagként, illetve jegyzőkönyv-
vezetőként: 
a) aki a fegyelmi eljárás alá vont személynek hozzátartozója (egyenes ági rokona és annak 

házastársa, örökbefogadó és nevelő szülője, örökbefogadott és nevelt gyermeke, testvé-
re, házastársa, élettársa és jegyese, házastársának egyenes ági rokona és testvére, vala-
mint testvérének házastársa), 

b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg, 
c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához, vagy annak elmaradásához érdeke fű-

ződik, 
d) aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben vagy haragban áll, 
e) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el, 
f) a másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban a sportfegyelmi bizottság elnöke, 

tagja volt. 
g) a Rendkívüli Fegyelmi Bizottságban az, aki az elsőfokú, illetve a másodfokú eljárásban 

a sportfegyelmi bizottság elnöke, tagja volt. 

(8) Az MGSz fegyelmi eljárásban – a (6) bekezdésben foglaltakon túl – nem vehet részt a 
fegyelmi jogkör gyakorlásában az: 
a) aki a fegyelmi eljárás alá vonttal egy sportegyesületben van, 
b) aki a fegyelmi ügyben érdekelt sportegyesület tagja, 

(9) A FB elnöke hivatalból vagy kifogás alapján köteles az érdekeltség kérdésében határozatot 
hozni. Ha az érdekeltség a FB elnökét érinti, akkor az illetékes FB felettes szerve (általában 
az elnökség) az FB tagjaiból, erre az egy esetre elnöki jogkörrel ruház fel valakit. 

(10) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a sportfe-
gyelmi bizottságnak bejelenteni és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. 
Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi bizottság az elnököt, a tagot, il-
letve a jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja és az eljárást az elnök, a tag, illetve a jegy-
zőkönyvvezető tevékenységével érintett részében megismétli.  

7.§ A fegyelmi bizottságok hatásköre 

(1) A góegyesületi FB jár el tagjainak és mindazon személyeknek a fegyelmi ügyében, akik a 
góegyesület működési körében folytatnak tevékenységet, illetve követnek el sportszerűtlen-
séget. 

(2) Az MGSz FB jár el azzal szemben, aki 
a) góegyesületében nincs fegyelmi bizottság. 
b) az MGSz által vagy közreműködésével megrendezett bajnokságon, versenyen, mérkőzé-

sen, edzésen, edzőtáborozáson vagy egyéb góeseményeken vesz részt és azokon sport-
szerűtlenséget, vagy góegyesületi rendet sértő fegyelmi vétséget követ el. 

c) Több gószakosztály működését érintő fegyelmi vétséget (pl.: átigazolási szabályok meg-
sértése) követ el. 

d) az MGSz által irányított, illetve folytatott gótevékenységgel összefüggő sportszerűtlen-
séget, illetve fegyelmi vétséget követ el. 
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e) a cselekmény elkövetése után, de még a sportegyesületi fegyelmi felelősségre vonás előtt 
sportegyesületi tagsági viszonyát megszüntette. 

(3) Az MGSz elnökének, főtitkárának és elnökségi tagjainak valamennyi, valamint a 
gószakosztály működtető sportegyesület gószakosztály elnökének és elnökségi tagjainak a 
gószakosztály működését érintő meghatározott fegyelmi ügyében a fegyelmi jogkört - a 
érintettek kihagyásával - az MGSz elnöksége gyakorolja. 

II. Eljárási szabályok 

8.§ A fegyelmi eljárás elrendelése 

(1) Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás elrendelése után szabad lefolytatni. Fegyelmi 
eljárás elrendelésének fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja alapján van helye. 

(2) A fegyelmi eljárást – a (3) (6) és a (7) bekezdésekben foglaltak kivételével – annak a 
szervnek elnöksége, elnöke, vagy főtitkára rendeli el, amely szervezetben működő FB ha-
táskörébe tartozik a fegyelmi eljárás lefolytatása. 

(3) A FB elnöke elrendeli a fegyelmi eljárást, és erről 8 napon belül írásban értesíti az eljárás 
alá vont személyt, vagy sportszervezetet: 
a) az értesítésben meg kell jelölni: 

- a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját, 
- a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt, 
- a rendelkezésre álló bizonyítékokat, 
- az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás időpontját. 

b) az értesítéshez egyidejűleg csatolni kell a sportfegyelmi eljárás elrendelésének alapjául 
szolgáló írásbeli dokumentumokat is, 

c) a tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább öt 
munkanappal korábban megkapják, 

d) ha a sportfegyelmi eljárás alá vont személy kiskorú, az eljárás megindításáról törvényes 
képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban. 

(4) A FB elnöke elrendeli a fegyelmi eljárást, 
a) a góversenyeken, mérkőzéseken játszmavesztéssel sújtott, vagy kizárt és a versenybíró, 

vagy a versenybíróság által a FB előtti megjelenésre kötelezett gózók fegyelmi ügyében, 
továbbá akkor, 

b) ha a fegyelmi eljárás során merül fel valaki ellen fegyelmi eljárás elrendelésének szük-
ségessége, 

(5) A fegyelmi eljárás elrendelése előtt az elrendelésre jogosult – amennyiben szükséges – a 
FB egyik tagját megbízhatja az eljárás elrendeléséhez szükséges adatok beszerzésével. 

(6) A fegyelmi eljárást elrendelő határozatban az első fokú fegyelmi határozat meghozataláig 
terjedő időre a gó sporttevékenység folytatásától való felfüggesztést is ki lehet mondani. 
Felfüggesztés esetén az első fokú határozatot 15 nap alatt kell meghozni. E határidőt indo-
kolt esetben az elrendelésre jogosult 15 nappal meghosszabbíthatja. 

(7) Az MGSz-t, mint sportági szakszövetséget érintő fegyelmi ügyekben az eljárást az MGSz 
Alapszabályában megjelölt felügyeletét ellátó szerv vezetője rendeli el.  
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(8) Gó sporttevékenységet munkaviszonyban végző személyek ellen indított, a Munka Tör-
vénykönyvében szabályozott fegyelmi eljárás esetén, a fegyelmi eljárásról értesíteni kell azt 
a szervet, amelynek hatásköre van a sportfegyelmi eljárás lefolytatásában. Ha pedig sport-
fegyelmi eljárásban az állapítható meg, hogy a fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselek-
mény egyben a Munka Törvénykönyvében meghatározott fegyelmi vétséget is megvalósít, 
az ügyet elbírálásra a munkáltatóhoz kell áttenni. 

9.§ Elévülés 

(1) Nem indítható fegyelmi eljárás 
a) ha a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás elrendelésére illetékes szervnek be-

jelentés folytán vagy más úton több mint három hónapja tudomása van, vagy 
b) ha a fegyelmi vétség elkövetése óta – függetlenül a tudomásra jutás időpontjától – több 

mint egy év eltelt. 
c) külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőt az eljárás alá vont belföldre 

történő visszaérkezésétől kell számítani. 

(2) Büntető eljárás esetén az (1) bekezdésben meghatározott határidők a büntető eljárás jog-
erős befejezésétől számítanak. 

10.§ A fegyelmi tárgyalás előkészítése 

(1) Azt a személyt (jogi személy esetén annak képviselőjét), akivel szemben fegyelmi eljárást 
rendeltek el a fegyelmi tárgyalásra meg kell idézni. Az idézésben figyelmeztetni kell arra, 
hogy jogában áll védekezését írásban benyújtani, továbbá, hogy igazolatlan távolmaradása 
a fegyelmi tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. 

(2) A fegyelmi tárgyalás előtt intézkedni kell a tanuk megidézése, egyéb bizonyítékok beszer-
zése, valamint az érdekelt sportegyesület vagy szerv képviselőjének meghívása iránt. 

(3) A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvéte-
létől számított tizenöt napon belül meg kell tartani. 

11.§ A bizonyítékok 

(1) Az eljárás során felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz és bizonyíték, amely a 
tényállás megállapítására alkalmas lehet. A bizonyítás eszközei különösen a beszerzett ok-
iratok, a tanúvallomások, a szakértői vélemények, valamint az eljárás alá vont nyilatkozata. 

(2) A fegyelmi bizottság a beszerzett bizonyítékokat szabadon mérlegeli, s ennek alapján álla-
pítja meg a tényállást. 

(3) A MGSz, továbbá tagegyesületei, valamint az azokkal kapcsolatban álló személyek köte-
lesek a fegyelmi bizottság, írásban történt megkereséseire a kézhezvételtől számított 15 na-
pon belül válaszolni. A kért adatok közlését csak akkor tagadhatják meg, ha a tájékoztatás-
sal egyéb jogszabály által védett titkot sértenének meg. 

(4) Tanúk 
a) Tanúként lehet meghallgatni azt a személyt, akinek a bizonyítandó tényről tudomása 

van. 
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b) A vallomástételt a fegyelmi eljárás alá vont hozzátartozója megtagadhatja. E jogára a 
meghallgatása előtt figyelmeztetni kell. A figyelmeztetés elmaradása esetén tett nyilat-
kozata nem vehető figyelembe. (egyenes ági rokona és annak házastársa, örökbefogadó 
és nevelő szülője, örökbefogadott és nevelt gyermeke, testvére, házastársa, élettársa és 
jegyese, házastársnak egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint testvérének házastár-
sa). 

c) A tanút figyelmeztetni kell arra, hogy a válaszadást megtagadhatja olyan körülményeire 
nézve, amellyel önmagát, vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. 

d) A tanút a hamistanúzás következményeire figyelmeztetni kell. 

(5) Szakértők 
a) Ha a bizonyítandó tény megállapításához, vagy megítéléséhez különleges szakértelem 

szükséges, szakértőt kell igénybe venni.  
b) A szakértők kizárására a 7. §-ban foglalt szabályok az irányadók. A szakértőt is figyel-

meztetni kell a hamis szakvélemény adásának következményeire. 

(6) A fegyelmi eljárás alá vont nyilatkozatát bizonyítékként kell figyelembe venni. Ha a val-
lomástételt megtagadja, vagy a meghallgatáson nem jelenik meg, ez az eljárás lefolytatásá-
nak nem akadálya. 

(7) Az eljárás alá vontat figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni olyan tény-
re, vagy körülményre, melynek feltárásával önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény 
elkövetésével vádolná. 

12.§ A fegyelmi tárgyalás 

(1) A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi biztos vagy az eljáró FB elnöke vezeti. 

(2) A tárgyalás megnyitása utána fegyelmi biztos vagy az eljáró FB elnöke vagy egyik tagja 
ismerteti a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket. Ezt követően meghallgatja a fe-
gyelmi eljárás alá vont személyt és módot ad védekezésének és bizonyítékainak előterjesz-
tésére. 

(3) A fegyelmi biztos, illetőleg az eljáró FB a védekezés meghallgatása után lefolytatja a bi-
zonyítási eljárást, amelynek során kihallgatja a tanukat, szakértőket, szükség esetén hely-
színi szemlét tart, ismerteti a beszerzett okiratokat. Bizonyítás felvétel a fegyelmi eljárás 
alá vont személy jelenlétében történik. Szükség esetén szembesítést is el kell rendelni. 
Amennyiben a fegyelmi tárgyaláson a bizonyítás felvétel nehézségekbe ütközik, bizonyítást 
lehet felvenni kiküldött FB tag vagy megkeresés útján. Ilyen esetekben a bizonyírás anyagát 
észrevételezés végett a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi eljárás alá vont személy elé kell 
tárni. 

(4) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg és 
távolmaradását elfogadhatóan nem igazolta, a fegyelmi tárgyalást jelenléte nélkül is meg 
lehet tartani. 

(5) A fegyelmi tárgyalás nyilvános, indokolt esetben a fegyelmi biztos, illetőleg az eljáró FB a 
hallgatóság számát korlátozhatja, vagy a hallgatóságot a tárgyalásról egészen ki is zárhatja. 

(6) Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható a tárgyalás követő 8 napon belül újabb tár-
gyalást kell tartani. 
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13.§ A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve 

(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) a tárgyalás helyét és idejét, 
b) a jelenlévők nevét és lakcímét, 
c) a fegyelmi eljárás alá vont személy adatait és előadott védekezését, 
d) a kihallgatott tanuk vallomását, a meghallgatott szakértők véleményét, 
e) az írásbeli bizonyítékok ismertetésének megtörténtét, 
f) a fegyelmi határozat rendelkező részét, 
g) a határozat kihirdetésének megtörténtét, 
h) a nyilatkozatokat a fellebbezés kérdésében, 

(3) A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve a fegyelmi tárgyaláson történtek bizonyítására szolgál. 
A jegyzőkönyvet a fegyelmi tárgyalás irataihoz kell csatolni. 

14.§ A fegyelmi határozat 

(1) A fegyelmi határozat büntető vagy eljárást megszüntető határozat. 

(2) Büntető határozatot kell hozni, ha megállapítható, hogy az eljárás alá vont személy (jogi 
személy) fegyelmi vétséget követett el. 

(3) Eljárást megszüntető határozatot kell hozni, 
a) Ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget, 
b) Ha az eljárás alapját képező cselekmény elkövetése nem nyert bizonyítást, 
c) Ha nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetője, vagy az elkövető vétkessége, 
d) Ha a fegyelmi vétség elévült, 
e) Ha a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel még a legeny-

hébb fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek. 

(4) A fegyelmi határozat rendelkező részből és indokolásból áll. 
a) A határozatban bevezetésként meg kell jelölni azt, hogy a határozatot melyik szervnek a 

fegyelmi bizottsága hozta, továbbá annak a nevét, aki ellen a fegyelmi eljárás indult, vé-
gül a határozat meghozatalának helyét és idejét. 

b) A büntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az elkövető nevét és személyi 
adatain kívül az elkövetett fegyelmi vétség megjelölését, a vétkesség kérdésében való 
döntést és az alkalmazott fegyelmi büntetést. A határozat rendelkező részében kell meg-
állapítani a határozat nyilvánosságra hozatalának módját, továbbá utalni kell a fellebbe-
zés lehetőségére is. 

c) A büntető határozat indokolásának tartalmaznia kell a bizonyítottnak vett tényállást a bi-
zonyítékok megjelölésével, továbbá annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény mi-
lyen fegyelmi vétséget valósít meg, az elkövetésben a fegyelmi eljárás alá vont személy 
mennyiben vétkes, végül az enyhítő és súlyosbító körülmények értékelését és a fegyelmi 
büntetés mértékének indokolását. 

d) Az eljárást megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a fegyelmi eljá-
rás alá vont személy nevét, személyi adatait, továbbá az eljárás megszüntetésének ki-
mondását, a megszüntetés okának megjelölésével. 

e) Az eljárást megszüntető fegyelmi határozat indokolásában ki kell térni a (2) bekezdés-
ben foglaltak indokolására. 
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(5) A fegyelmi határozatot a fegyelmi eljárás elrendelésétől számított 30 napon belül kell 
meghozni. A fegyelmi bizottság elnöke ezt a határidőt indokolt esetben további 15 nappal 
meghosszabbíthatja. 

(6) A határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, valamint kézbesítés útján az érdekelt távollevők-
kel, továbbá az eljárás alá vont személlyel (jogi személlyel) kézbesítés útján kell közölni. 
Fellebbezés hiányában a határozat a fellebbezési határidő lejártát követő napon emelkedik 
jogerőre és válik végrehajthatóvá. A határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szervek-
nek, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában. 

(7) A fegyelmi biztos, illetőleg az eljáró fegyelmi bizottság az általa hozott és kihirdetett vagy 
kézbesítés útján közölt határozatot nem változtathatja meg. 

(8) A fegyelmi határozat közzétételéről a határozatot hozó szervek döntenek. 

15.§ A fellebbezés 

(1) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhet: 
a) a fegyelmi eljárás alá vont személy, jogi személy, 
b) annak a szervnek a kijelölt képviselője, amellyel a fegyelmi eljárás alá vont személy tag-

sági viszonyban áll, 
c) a 4 §-ban (9) pontjában meghatározott egyéb intézkedések alkalmazása esetén az érde-

kelt sportegyesület elnöke. 

(2) A fellebbezést a fegyelmi határozat kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban annál a 
szervnél kell bejelenteni, amely a határozatot hozta. 

(3) A nem jogerős határozattal a gó sporttevékenység folytatásától eltiltott személy gó sport-
tevékenységet a másodfokú határozat meghozataláig fellebbezés esetén sem folytathat. 

(4) Fellebbezés esetén az iratokat a FB elnöke 15 napon belül felterjeszti a másodfokú szerv-
hez. 

16.§ Másodfokú szervek 

(1) Az első fokú fegyelmi határozat elleni fellebbezések elbírálása a gózó ellen indított, vagy a 
gószakosztályt működtető sportegyesülettel szembeni fegyelmi eljárás a Sportfegyelmi Fel-
lebbviteli Bizottság (FFB) hatáskörébe tartozik, 

(2) A fellebbezés elbírálásában nem vehet részt az, aki az első fokú fegyelmi határozatot meg-
hozatalában részt vett. Egyébként a 6. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
a másodfokú szervek tagjaira is vonatkoznak. 

17.§ Másodfokú tárgyalás és határozat 

(1) A másodfokú szerv általában az iratok alapján dönt. Indokolt esetben bizonyítási eljárás is 
lefolytatható. 

(2) A másodfokú határozatban a másodfokú szerv az első fokú határozatot helybenhagyhatja, 
megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti: hatályon kívül helyezés esetén az első 
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fokú fegyelmi bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja, megjelölve azt, hogy a megismé-
telt eljárást milyen szempontok alapján kell lefolytatni. 

(3) A másodfokú szerv az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint mind-
azokkal a szervekkel, amelyek közreműködni kötelesek a határozat végrehajtásában. A fe-
gyelmi eljárás iratait az első fokon eljárt fegyelmi bizottsághoz kell visszaküldeni. 

(4) A Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság szervezetére, eljárására, a határidők számítására 
az elsőfokú eljárásra előírt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. 

(5) A másodfokú határozat a kihirdetésével – e paragrafus szerinti eljárásra tekintet nélkül - 
végrehajtható. 

(6) Az eljárás alá vont a kérelemben a fegyelmi határozat végrehajtásának méltányosságból 
való felfüggesztését kérheti az MGSz elnökségétől, illetve Rendkívüli Fegyelmi Bizottság-
tól, ha a sportfegyelmi büntetés sport- vagy szakmai tevékenységtől eltiltás. 

18.§ Felülvizsgálati eljárás 

(1) A fegyelmi jogkört gyakorló gószakosztályt működtető sportegyesület másodfokú döntése 
ellen az MGSz Elnökségéhez lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani. Az MGSz Elnöksé-
ge - bejelentés alapján - bármely egyesület gószakosztályát érintő, jogerős határozatot fe-
lülvizsgálhat. 

(2) Az FB határozata ellen a felülvizsgálati eljárásra a Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság 
jogosult. 

(3) Az eljárás alá vont a másodfokú határozat ellen annak kézbesítésétől számított öt napon 
belül a szakszövetség elnökségéhez, illetve a rendkívüli fegyelmi bizottsághoz nyújthat be 
kérelmet, amely azt soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül elbírálja, határozatát írásba 
foglalja és az eljárás alá vont részére kézbesíti. 

(4) Ha a fegyelmi eljárás során a fegyelmi szabályokat megsértették és ennek a hozott határo-
zatra lényeges kihatása volt, vagy ha olyan új tény vagy bizonyíték merült fel, amely alkal-
mas az alapeljárásban megállapított tényállás megdöntésére, akkor a felülvizsgálati jogkör 
gyakorlója a határozatot tárgyalás nélkül, az első és másodfokú eljárás iratai alapján a má-
sodfokú határozatot helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és új hatá-
rozatot hozhat, vagy hatályon kívül helyezheti és új eljárást rendelhet el. 

(5) Az új eljárást az első fokon eljárt szerv folytatja le, amelyhez a felügyeleti szerv vezetője 
iránymutatást adhat. 

(6) Az új eljárásban a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónap elteltével 
az elkövetővel szemben súlyosabb határozat nem hozható. 

19.§ A fegyelmi büntetés elrendelése 

(1) A másodfokú szerv kérelem alapján a fegyelmi büntetés még végre nem hajtott részének a 
végrehajtását elengedheti. 

(2) Elengedésnek akkor van helye, ha 
a) a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint a fele eltelt, 
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b) a felelősségre vont személy újabb fegyelmi vétséget nem követett el, és az elengedésre 
egyébként is érdemes, továbbá 

c) a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető. 

(3) Az eljárás a fegyelmileg büntetett személy kérésére indul. A kérelmet a fegyelmi bizott-
sághoz kell benyújtani és csatolni kell a kérelmező tevékenységét közvetlenül irányító 
szerv (szakosztály, bizottság...stb.) véleményét. A fegyelmi bizottság a kérelmet a fegyelmi 
ügy irataival együtt terjeszti fel az elnökséghez. 

20.§ A fegyelmi határozatok nyilvántartása 

(1) A fegyelmi határozatokat az MGSz Fegyelmi Bizottsága tartja nyilván. 

(2) Az MGSz Fegyelmi Bizottságainak határozatait az MGSz Főtitkárának meg kell küldeni. 

(3) A gószakosztály működtető sportegyesületek fegyelmi bizottságának, gószakosztályát 
érintő határozatait a MGSz Főtitkárának meg kell küldeni. 
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III. ETIKAI KÓDEX 
A gó sporttevékenységgel összefüggő erkölcsi felelősségről 

 
1.  Értelmezések 

- Gó Etikai Kódex: A gótevékenység erkölcsi szabályai megsértésének és ezek következ-
ményeinek törvénykönyve. 

- Góetika: A gózás körébe vágó erkölcsi szabályok összessége. 
- Góerkölcs: A gózó magatartását irányító, annak megítélését segítő társadalmilag helyes-

nek tartott szabályok összessége, illetve ezek megvalósulása. 
- (Gó) Etikai Bizottság: A gótevékenységgel kapcsolatos erkölcsi szabályok megsértésé-

nek kivizsgálására létrehozott szerv. 
2.  Az Etikai Kódex hatálya az MGSz ill. tagszervezetei keretében gó sporttevékenységet foly-

tató igazolt góversenyző, góedző, játékvezető, versenybíró, szervező és egyéb gó sport-
szakember (a továbbiakban gózó), csak a gótevékenységgel összefüggő erkölcsi felelőssé-
gére terjed ki. 
 Az MGSz etikai szabályzatban állapítja meg: 
- Azokat a vétségeket, amelyek etikailag kifogás alá esnek, 
- Az etikai kifogások vizsgálatát, 
- Az etikai vétségek megállapítására jogosult szerveket és az eljárás rendjét. 

3.  Etikai vétséget követ el az a gózó:  
- Akinek viselkedése a többi gózó részéről kifogás alá esik és ezért hivatalosan is elége-

detlenségének ad hangot (panaszt emel), 
- Aki a gó verseny- és játékszabályait tudatosan megszegi, 
- Aki sportszerűtlenségével rossz fényt vet a gó sportág egészére, vagy egy részére, 
- Gó sporttevékenységével összefüggésben bűncselekményt követ el, 
- Gó sportbeli teljesítménye fokozására tiltott szert, vagy módszert (dopping) alkalmaz, 

vagy alkalmazásában közreműködik. 
- Tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit megszegi, 
- Az általános írott és íratlan társadalmi elvárásokkal szemben áll, azok be nem tartására 

buzdít. 
3.1  Az etikai kifogás alá eső viselkedés kivizsgálására az MGSz elnöksége Etikai Bizott-

ságot hoz létre, aminek élén a szakmai igazgató áll. 
- Az Elnök az ügyek vizsgálata céljából a tagok személyére és számára vonatkozóan 

javaslatot tesz az Elnökségnek, amely a javaslatot megvizsgálja és jóváhagyja.  
- Az Etikai Bizottság Elnökére és tagjaira vonatkozóan a Sportfegyelmi Szabályzat 6. 

paragrafusában foglaltakra tekintettel kell lenni (összeférhetetlenség). 
3.2  Az Etikai Bizottságot annak Elnöke hívja össze: 

- az MGSz valamely tagjának kérésére, 
- a Szövetség Elnöksége utasítására, 
- saját megítélése alapján. 

3.3  Az Etikai Bizottság ülésén megvitatott ügyekről a Bizottság kialakított véleményét tá-
jékoztatásul az MGSz Elnökségének megküldi, amely az alábbiak szerint intézkedhet: 
- az indoklás tudomásul vétele, 
- az ügy további menetének saját hatáskörbe vonása, 
- az ügy átadása további vizsgálatra az MGSz Fegyelmi Bizottságának. 

4.  Az etikai vétség megismerése után az MGSz Elnöksége dönt a következményekről: 
- Az eset nyilvánosságra hozatala, 



 - 15 - 

- Az eset nyilvános elítélése, elhatárolódás az ügyben érintett(ek)től, 
- Az ügy átadása a Fegyelmi Bizottságnak. 
4.1 A fegyelmi jogkör gyakorlója az MGSz Fegyelmi Bizottsága a fegyelmi eljárás során 

figyelembe veszi az Etikai Bizottság véleményét. 
Az etikai vétségek elkövetőjével szemben a Fegyelmi Bizottság az MGSz Fegyelmi Sza-

bályzatában meghatározott fegyelmi büntetéseket alkalmazhatja. Erre vonatkozóan az 
MGSz Fegyelmi Szabályzatában foglaltak az irányt adóak. 
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