
Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve

Budapest, Kondor Béla Közösségi Ház
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.

2013.12.30. 18:00

Jelenlévők, tagok:
Matolcsi Máté, a Gószövetség elnöke (Barcza Gedeon Sport Club)
Gerbner Tamás, Gazdasági alelnök
Major-Zéman Adrienn
Bővíz Dominik
Bővíz László
Ádám György
Kőszegi Sándor
Fogarasi Tamás

Agyar SE, képviseli Albrecht István
Barcza Gedeon Sport Club, képviseli Katona Csaba
Budai XI. SE, képviseli Köllner Ödön
DunaGo, képviseli Fornai Viktor
Kelenföldi Gó Egylet, képviseli Rapai Tibor
MGE, képviseli dr. Záhonyi Zsolt
Pagoda Gó Egyesület, képviseli Mátyás-Peti Csaba
Sárkány DSE, képviseli Nádasi Balázs (érk. 20:15)

Matolcsi Máté megállapítja, hogy a megjelent 7 egyesület (Nádasi Balázs később érkezik) a szövetségi 
tagok  felénél  több,  így  18:10-kor  megnyitja  az  ülést.  A közgyűlés  egyhangúan  levezető elnöknek 
Matolcsi Mátét, jegyzőkönyvvezetőnek Fogarasi Tamást, hitelesítőknek Fornai Viktort és Major-Zéman 
Adriennt választja meg.

1/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés levezető elnöke Matolcsi Máté, jegyzőkönyvvezető Fogarasi Tamás, hitelesítők Fornai 
Viktor és Major-Zéman Adrienn.

A javasolt napirendi pontok:

1. Új alelnök megválasztása 
2. A Magyar Bajnokság kvalifikációs rendszerének megvitatása
3. A megváltozó sporttörvény miatti adminisztratív változásokra való felkészülés megvitatása
4. Egyesületi támogatási rendszer megvitatása
5. Ifjúsági válogatott keret létrehozása és kereteinek szabályzása
6. A 2014-es költségvetés elfogadása

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják.
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2/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés a következő napirendi pontokat fogadta el:
1. Új alelnök megválasztása 
2. A Magyar Bajnokság kvalifikációs rendszerének megvitatása
3. A megváltozó sporttörvény miatti adminisztratív változásokra való felkészülés megvitatása
4. Egyesületi támogatási rendszer megvitatása
5. Ifjúsági válogatott keret létrehozása és kereteinek szabályzása
6. A 2014-es költségvetés elfogadása

1. napirendi pont: Új alelnök megválasztása

Záhonyi Zsolt lemond az alelnöki tisztségéről. A Budai XI. SE  Bővíz Lászlót jelöli. Több jelölt nincsen. 
A jelölt nyilatkozik, hogy a tisztség betöltését akadályozó körülményről nincsen tudomása, vállalja a 
jelölést. A jelölt jelöltlistára kerülését a közgyűlés egyhangúan megszavazza. 

3/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés által az alelnök választására elfogadott jelöltlista:

Bővíz László 

A közgyűlés  nem kíván  vitát  tartani  a  jelöltről.  Fornai  Viktor  és  Major-Zéman  Adrienn  vállalja  a 
szavazatszámlálók szerepét. A közgyűlés 6 igen és 1 nem szavazat mellett megválasztja Bővíz Lászlót a 
Magyar Gószövetség  alelnökének.

4/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés Bővíz Lászlót választotta meg a Szövetség alelnökének 2014. május 23-áig.

2. napirendi pont: A Magyar Góbajnokság kvalifikációs rendszerének megvitatása

Az elnökség előzetesen egyeztetett javaslata, hogy a jelenlegi négy helyett három kvalifikációs verseny 
legyen, mivel nincsen elég erőforrás négy verseny lebonyolítására. 
A közgyűlés az elnökség javaslatát 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

5/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyés úgy határozott, hogy a Magyar Góbajnokságon az eddig 4 kvalifikációs verseny helyett 
3 kvalifikációs verseny lesz.

A három versenyből egy tavasszal és kettő ősszel lenne megrendezve.A nyílt bajnokságon az első három 
helyezett továbbra is bejut a döntőbe. Matolcsi Máté javaslata, hogy változzon a rendszerben használt 
kvalifikációs pontok értéke is. 
Egyesek szerint a pontozásnak ösztönözni kellene a versenyek látogatását,  mások szerint fontosabb, 
hogy az erős játékosok mindenképp ott legyenek a döntőben.
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Az első 6 helyezés pontozása a mostani és a javasolt pontozás szerint: 

Helyezés Jelenlegi pontérték Javasolt pontérték

1. 40 100

2. 30 70

3. 25 48

4. 21 33

5. 18 23

6. 15 16

Az új, javasolt pontozást a közgyűlés 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. 

6/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés  úgy  határozott,  hogy  nem  változtatja  meg  a  Magyar  Góbajnokságon  használt 
pontozási rendszert.

További felmerült,  hogy túl szigorú az a szabály, hogy játékos nem kap kvalifikációs pontot  azon a 
versenyen, ahol kihagyott akár egy fordulót is.
Ezt enyhítő javaslat az volt, hogy a verseny fordulóinak maximum 20%-át hagyhatja ki a játékos még 
kvalifikációs pontjainak megvonása nélkül. Ha ennél többet hagy ki, akkor nem kap azért a versenyért 
pontot a kvalifikációs versenyben. 
Voltak, akik igazságtalannak tartották, hogy a fordulót kihagyó játékos  a kihagyott  forduló ellenére 
megkapja a fél pontot.  Így a közgyűlés a javaslatot  kiegészítette azzal, hogy, amikor a kvalifikációs 
versenyben  a  helyezést,  és  ezzel  a  bajnokságban  megszerzett  pontokat  megállapítják,  a  kihagyott  
fordulót a verseny szabályaitól függetlenül 0 ponttal veszik számításba.
A javaslatot 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés.

7/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés úgy határozott, hogy a verseny fordulóinak maximum 20%-át hagyhatja ki a játékos 
még kvalifikációs pontjainak megvonása nélkül. Ha ennél többet hagy ki, akkor nem kap azért a 
versenyért  pontot  a kvalifikációs versenyben.  Ezen felül,  amikor a kvalifikációs versenyben a 
helyezést,  és ezzel a bajnokságban megszerzett pontokat megállapítják, a kihagyott  fordulót a 
verseny szabályaitól függetlenül 0 ponttal veszik számításba.

3.napirendi  pont: A megváltozó  sporttörvény  miatti  adminisztratív  változásokra  való  felkészülés 
megvitatása

2014.  június 1-től változik a  jogszabály,  így csak  az  annak  eleget  tevő szabályzatokkal rendelkező 
szervezet jogosult a "közhasznú" megjelölésre és vele a kedvezményekre. A változása miatt szükség van 
a szövetség szabályzatainak átvizsgálása és módosítására. Gerbner Tamás kifejtette, hogy a szabályzatok 
átvizsgálására az elnökségnek nincs kapacitása. Major-Zéman Adrienn vállalta, hogy megoldást talál a 
szabályzatok átnézésére.
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4. napirendi pont: Egyesületi támogatási rendszer megvitatása

Matolcsi Máté javaslata, hogy a jelenlegi közgyűlés hozzon egy határozatot a 2014-es évre a támogatási 
rendszerrel kapcsolatban.
A javaslatot a közgyűlés 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

8/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés úgy döntött, hogy hoz egy határozatot a támogatási rendszerrel kapcsolatban a 2014-
es évre.

További javaslat, hogy továbbra is elnökségi jogkör legyen a támogatási rendszer megváltoztatása.
A javaslatot a közgyűlés 4 igen, 2 nem 1 tartózkodás mellett elfogadta.

9/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés úgy határozott, hogy a támogatási rendszer megváltoztatása 2014 után továbbra is 
elnökségi jogkör.

Hosszas megbeszélés kezdődik a  támogatási rendszer  feltételeiről.  Gerbner  Tamás és  Köllner  Ödön 
Albrecht  István  javaslatát  túl  bonyolultnak  találja.  K.Ö.  Szerint  kevés  idő állt  rendelkezésre  annak 
átgondolásásra.
K.Ö.  javaslata,  hogy január  31.-ig kelljen a  versenyengedélyeket  kiváltani.  M.M.  szerint  január  31. 
megfelelő időpont a tagdíj befizetések és a versenyengedély kiváltásának határidejére.

A javaslat az, hogy 2014-re a következő felétetelek legyenek érvényben:

- heti rendszerességgel gó klub tartása
- egy verseny vagy gó népszerűsítő rendezvény lebonyolítása
- 5 versenyengedély kiváltása

A javaslatot a közgyűlés 6 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

10/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés úgy határoz, hogy 2014-ben a támogatás feltételei a következők:

- heti rendszerességgel gó klub tartása
- egy verseny vagy gó népszerűsítő rendezvény lebonyolítása
- 5 versenyengedély kiváltása

A javaslat  az  hogy  2014-ben  is,  változatlanul,  a  3000Ft-ot  fizető tagok  20000Ft  támogatásban 
részesüljenek, a 30000Ft-ot fizető tagok 60000Ft támogatásban részesüljenek.
A javaslatot 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés.
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11/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés  úgy  döntött,  hogy  2014-ben  a  3000Ft-ot  fizető tagok  20000Ft  támogatásban,  a 
30000Ft-ot fizető tagok 60000Ft támogatásban részesülnek.

5. napirendi pont: Ifjúsági válogatott keret létrehozása és kereteinek szabályzása

K.Ö. Szerint az U20, U16, U12 korcsoportokban 5 fős keretet kellene létrehozni. Fornai Viktor idézi a 
válogatott  keretre  vonatkozó  részletet  az  SZMSZ-ből,  mely szerint  az  elnökség  dönt  a  válogatott 
keretről. A közgyűlés nem hoz újabb határozatot az ügyben.

6. napirendi pont: A 2014-es költségvetés elfogadása

Gerbner Tamás összefoglalja és indokolja az előzetesen megküldött költségvetés tervezetet.

20:15: Nádasi Balázs megérkezik, a jelenlévő tagok száma 8.

Mivel 4 helyett  3 kvalifikációs verseny lett  megszavazva, így a közgyűlés a versenyrendezésre szánt 
összegből elkülönít 90000Ft-ot  tartaléknak, továbbá az átvitelből további 150000Ft-ot  csoportosít  át 
tartaléknak. A módosított kiadások:

Versenyrendezés 480 000Ft
Tartalék 250 000Ft
Átvitel 500 000Ft

A módosított költségvetést a tagok 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadják.

12/2013. (XII.30.) sz. kgy. határozat:

A közgyűlés elfogadja 2014-re a módosított költségvetést.

Az elnök berekeszti az ülést.

Budapest, 2013. december 30.

Matolcsi Máté
Magyar Gószövetség elnöke

Fornai Viktor Major-Zéman Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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