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Jegyzőkönyv 

a Magyar Gószövetség Közgyűlésének üléséről 

Időpont: 2014. május 19. 18.00 
Helyszín: 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1. (Művelődési Szint - Müszi) 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet): 
 Tagszervezetek képviselői:  
  Agyar Sport Egyesület Budakeszi Albrecht István elnök 
  Barcza Gedeon Sport Club Katona Csaba meghatalmazott 
  Duna Go Egyesület Fornai Viktor alelnök 
  Kelenföldi Gó Egyesület Rapai Tibor elnök 
  PaGoda Gó Egyesület Mátyás-Peti Csaba meghatalmazott 
  Sárkány Diáksport Egyesület Nádasi Balázs elnök 
  Székesfehérvári Origó Sportegyesület Dienes Péter titkár 
 2., 3. sz. mellékletek: Katona Csaba (Barcza SC) és Mátyás-Peti Csaba (PaGoda) 

meghatalmazása 
 MGSZ elnökség: 
  Matolcsi Máté elnök 
  Bővíz László alelnök 
  Gerbner Tamás gazdasági alelnök 
  Major-Zéman Adrienn elnökségi tag 
  Mátyás-Peti Csaba elnökségi tag 
 MGSZ főtitkár  
  Fogarasi Tamás 
 MGSZ felügyelő bizottság 
  Korossy K. Péter  
  Rapai Tibor  
Levezető elnök: Matolcsi Máté, az MGSZ elnöke 

Matolcsi Máté, az MGSZ elnöke megállapította, hogy a 13 tagszervezet közül 7 képviselteti magát a 
közgyűlés ülésén, tehát a közgyűlés határozatképes. 

Az ülés tisztségviselőinek megválasztása (jegyzőkönyvvezető) 
Matolcsi Máté, a szövetség elnöke vállalta az ülés levezetését. (Az alapszabály értelmében ebben az 
esetben nem kell levezető elnököt választani.) 

Matolcsi Máté a jegyzőkönyv vezetésére Albrecht Istvánt kérte fel, aki a felkérést elfogadta. 

Matolcsi Máté szavazásra tette fel a kérdést, hogy a közgyűlés megválasztja-e Albrecht Istvánt az ülés 
jegyzőkönyvvezetőjének. 
Szavazás: Igen: 6 / Nem: 0 / Tartózkodás: 1 
1./2014. (V. 19.) számú közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Al-
brecht Istvánt választja meg. 



Matolcsi Máté a jegyzőkönyv hitelesítésére Fogarasi Tamást és Mátyás-Peti Csabát kérte fel, akik a 
felkérést elfogadták. 

Matolcsi Máté szavazásra tette fel a kérdést, hogy a közgyűlés megválasztja-e őket az ülés jegyző-
könyvének hitelesítésére. 
Szavazás: egyhangúlag 
2./2014. (V. 19.) számú közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy az ülés jegyzőkönyve hitelesítőinek Fo-
garasi Tamást, és Mátyás-Peti Csabát választja meg. 

Napirend elfogadása 
A közgyűlés ülésének meghívójában az alábbi napirendtervezet állt. 

1. Tisztújítás (Mátyás-Peti Csaba és Matolcsi Máté lemondanak, jelöléseket várunk emailben az elnök-
séghez az új elnök és új elnökségi tag/tagok személyére. 

2. A megváltozott jogi szabályoknak megfelelően módosított szabályzatok elfogadása. (A módosított 
szabályzatok, ahogy elkészülnek továbbításra kerülnek) 

3. A 2013. évi beszámoló elfogadása. 

4. Egyebek. 

Albrecht István jelezte, hogy az alapszabálynak egy olyan módosítására szeretne javaslatot tenni, ami 
ugyan nincs összefüggésben a jogszabályi környezet változásával, de a tisztújításra hatással lehet, 
ezért javasolta, hogy a közgyűlés az alapszabály módosítását tárgyalja első napirendi pontként. A je-
lenlévők egyetértettek a javaslattal. 

A meghívó kiküldése után egyes tagszervezetek képviselői jelezték, hogy a tisztújításra nem lemondás 
miatt, hanem a tisztségviselők hivatali idejének közelgő lejárata miatt van szükség, ezért a napirendi 
pont egyszerűen „Tisztújítás” legyen. 

A tagszervezetek képviselői „Egyebek” témában nem tettek javaslatot konkrét napirendi pont felvéte-
lére, ezért Matolcsi Máté szavazásra tette fel a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e az ülés alábbi 
napirendjét? 

1. Alapszabály módosítása 

2. Tisztújítás 

3. A 2013. évi beszámoló elfogadása 
Szavazás: Igen: 6 / Nem: 0 / Tartózkodás: 1 
3./2014. (V. 19.) számú közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség közgyűlése úgy határozott, hogy jelen ülésén az alábbi napirendi ponto-
kat tárgyalja:  
1. Alapszabály módosítása 

2. Tisztújítás 

3. A 2013. évi beszámoló elfogadása 

1. Napirendi pont 
Alapszabály módosítás (1) 
Matolcsi Máté megnyitotta az 1. napirendi pont tárgyalását és felkérte Albrecht Istvánt, tegye meg a 
korábban jelzett javaslatát! 

Albrecht István elmondta, hogy véleménye szerint a tisztségviselők (főleg az elnökség) két évben 
megállapított hivatali ideje túl rövid, hiszen az újonnan megválasztott tisztségviselőknek kell néhány 
hónap, amíg belerázódnak az ügyekbe, illetve a hivatali idejük lejártának közeledtével, különösen ha 
új elnökség megválasztása várható, már nem szívesen hoznak olyan döntéseket, amik a következő el-
nökség számára jelentenének kötelezettségeket. Emiatt a két év jelentős része kieshet az érdemi mun-
kából. 



Albrecht István javasolta, hogy a választott tisztségviselők hivatali idejét hosszabb időben határozzuk 
meg, akár a Ptk. által megengedett leghosszabb időre, 5 évre. 

A javaslat nyomán hosszabb beszélgetés alakult ki a magyar góélet jelenlegi helyzetéről. 

Végül Matolcsi Máté a beszélgetést visszatérítette az eredeti kérdésre és a legtöbb jelenlévő által meg-
felelőnek ítélt időtartam szerint szavazásra tette fel a következő kérdést: 

A közgyűlés módosítja-e az alapszabályt úgy, hogy a választott tisztségviselők hivatali ideje 2 évről 3 
évre növekedjen? Ennek megfelelően az alapszabály 8.§ (2), illetve (4) pontjának javasolt szövege: 

(2) „A közgyűlés a szövetség választott tisztségviselőit titkos szavazással, ez egyes tisztségekre külön-
külön, három év időtartamra választja.” 

(4) A hároméves időszak közben megüresedett helyre választott tisztségviselő megbízatása csak az 
adott hároméves időszak végéig tart. 
Szavazás: Igen: 5 / Nem: 2 / Tartózkodás: 0 
4./2014. (V. 19.) számú közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség közgyűlése úgy határozott, hogy az alapszabály 8.§ (2) illetve (4) pontja a 
következő legyen: 
(2) „A közgyűlés a szövetség választott tisztségviselőit titkos szavazással, ez egyes tisztségekre 
külön-külön, három év időtartamra választja.” 
(4) A hároméves időszak közben megüresedett helyre választott tisztségviselő megbízatása csak 
az adott hároméves időszak végéig tart. 

Alapszabály módosítás (2) 
Az alapszabályban, a jogszabályi környezet változása miatt szükséges módosításokat Major-Zémann 
Adrienn (elnökségi tag) dolgozta ki és az általa javasolt változtatásokat a 4. sz. melléklet szerint a köz-
gyűlés elé tárta és a változásokat szóban is ismertette. 

Matolcsi Máté szavazásra tette fel a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e az alapszabály, Major-
Zéman Adrienn által javasolt és a 4. sz. mellékletben részletezett változtatásait? 

A szavazást követően Matolcsi Máté felkérte Major-Zéman Adriennt, hogy készítse el a módosított 
alapszabály egységes szerkezetű eredeti példányát, a jegyzőkönyv 5. sz. mellékleteként. Ezt követően 
pedig lezárta a napirendi pontot. 
Szavazás: Igen: 6 / Nem: 0 / Tartózkodás: 1 
5./2014. (V. 19.) számú közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja az alapszabály, Major-Zéman 
Adrienn által javasolt változtatásait és azt a 4. sz. melléklet szerint módosítja. 

2. Napirendi pont 
Tisztújítás 

Matolcsi Máté megnyitotta a második napirendi pont tárgyalását, felkérte Albrecht Istvánt, mint a je-
lölő-bizottság tagját, a beérkezett jelölések ismertetésére. 

Albrecht István a jelenlévőkkel egyetértésben a jelölési folyamat részleteinek taglalása nélkül, csak 
azokat a jelölteket sorolta fel, akik elfogadták a jelölést, az alábbiak szerint: 
Tisztség: Név: Jelölte: 
elnök:   

alelnök: Bővíz László MGE 

 Mátyás-Peti Csaba Agyar SE 

gazdasági alelnök: Gerbner Tamás MGE 

elnökségi tagok: Major-Zéman Adrienn  

 Matolcsi Máté  

 Mátyás-Peti Csaba Agyar SE 



felügyelő bizottság: Ádám György Agyar SE 

 Korossy-Khayll Péter  

 Rapai Tibor  

Sajnos az elnöki tisztségre nem érkezett jelölés, ezért Albrecht István közzétette elnöki programját (6. 
sz. mellléket), egyúttal az Agyar SE nevében saját magát jelölte az elnöki tisztségre. 

Újra hosszabb beszélgetés alakult ki az elnök és az elnökség szerepéről, a feladatok elvégzéséhez 
szükséges ráfordításokról és a munkavégzés díjazásának lehetőségeiről. 

Ezen közben Dienes Péter az Origó nevében elnökségi tagnak jelölte Korossy-Khayll Pétert, Gerbner 
Tamás kijelentette, hogy ha a közgyűlés Albrecht Istvánt választja meg elnöknek, ő visszalép a gazda-
sági alelnök tisztségtől, viszont szívesen vállal szerepet a Felügyelő Bizottságban. 

Fornai Viktor is úgy nyilatkozott, hogy a Felügyelő Bizottságban végzendő munkát tudja vállalni. 

A beszélgetés eredményeként egyetértés alakult ki, miszerint a közgyűlés napolja el a tisztújítást 2014. 
június 11-én 17.30-ra. 

Végül Matolcsi Máté szavazásra tette fel a kérdést, hogy a közgyűlés elnapolja-e a tisztújítást és a 
tisztújító közgyűlést 2014. június 11-én 17.30-ra tűzi ki. 

A szavazást követően Matolcsi Máté lezárta a napirendi pontot. 
Szavazás: egyhangúlag 
6./2014. (V. 19.) számú közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség közgyűlése úgy határozott, hogy elnapolja a tisztújítást és a tisztújító 
közgyűlést 2014. június 11-én 17.30-ra tűzi ki. 

3. Napirendi pont 
A 2013. évi beszámoló elfogadása 

Matolcsi Máté megnyitotta a napirendi pontot és ismertette az Elnökség 2013. évi szakmai beszámoló-
ját. (7. sz. melléklet) 

Ezt követően felkérte Gerbner Tamást, a pénzügyi beszámoló ismertetésére. 

Gerbner Tamás hivatkozott a 2014.05.11-én 21.11-kor a tagszervezetek képviselői számára elküldött 
e-levél mellékletére, ami tartalmazta a 2013. évi pénzügyi beszámolót, a költségvetés-tervezet és a 
tényleges pénzforgalom összehasonlításaként. A táblázatot nyomtatásban is rendelkezésre bocsátotta. 
(8. sz. melléklet) 

Major-Zéman Adrienn bemutatta a szövetség, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezendő 
2013. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak közhasznú mellékletét, ami a szakmai be-
számoló rövidített változatát is tartalmazza. (9. sz. melléklet) 

Rapai Tibor, a Felügyelő Bizottság nevében kijelentette, hogy az FB a beszámolókat rendben találta. 
Ezt a megállapításukat írásban rögzítették és a beszámoló elfogadását javasolják a közgyűlésnek. (10. 
sz. melléklet) 

Matolcsi Máté szavazásra tette fel a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja-e a szövetség 2013. évi be-
számolóját? 

A szavazás után Matolcsi Máté lezárta a napirendi pontot. 
Szavazás: Igen: 6 / Nem: 0 / Tartózkodás: 1 
7./2014. (V. 19.) számú közgyűlési határozat: 
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a szövetség 2013. évi beszá-
molóját (7.-9. sz. mellékletek), figyelembe véve a szövetség Felügyelő Bizottságának, a beszámo-
lóról adott írásos jelentését (10. sz. melléklet). 

 

Matolcsi Máté az MGSZ közgyűlésének ülését 20.37-kor bezárta. 











A Magyar Gószövetség Alapszabályának módosításai 
(Major-Zéman Adrienn előterjesztése a közgyűlés 2014.05.19-i ülésén) 

1. Általános javítások 

A „Közgyűlés” elnevezés, és a „Közgyűlés ülése” fogalom az alapszabály előző változatában sok helyen ke-
veredik. A keveredés megszüntetését az alábbi változtatásokkal javaslom: 
- Bevezető szöveg: a „közgyűlésén” helyett az „alakuló ülésén” kifejezés 
- A 7. § (6) bekezdése a következő szerint változik: „A Közgyűlés ülésének meghívóját a tervezett időpontot 
megelőzően legalább 15 nappal meg kell küldeni a tagoknak. Ez történhet hagyományos, vagy elektronikus 
levélben egyaránt. A meghívóban meg kell határozni az ülés helyszínét, időpontját, napirendjére vonatkozó 
javaslatot. A meghívóban meg kell hirdetni az ülés esetleges határozatképtelensége esetén összehívandó 
megismételt ülés helyszínét és időpontját. A meghívóban a tagok figyelmét feltétlenül fel kell hívni a távol-
maradás következményeire. Ebben az esetben a Közgyűlés megismételt ülésére újabb meghívót küldeni nem 
szükséges. A megismételt ülés időpontját legkorábban 3 nappal az eredeti időpont utánra lehet kitűzni.” 
Az „Elnökség” elnevezés, mint testület nagy kezdőbetűvel írandó. 
- A 7. § (7) bekezdése a következő szerint változik: „A Közgyűlés az ülésén akkor határozatképes, ha a tagok 
képviselőinek több mint a fele jelen van. A Közgyűlés megismételt ülése, az eredeti napirendi pontokban, a 
megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.” 
- A 7. § (8) bekezdésében: „az MGSZ közgyűlése [...]” helyett „A Közgyűlés [...]” 
- A 7. § (16) bekezdésében: „A Közgyűlés ülésének levezető elnöke [...]” 
- A 7. § (17) bekezdésében: „A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni […], az ülés levezető elnöke 
[...]” 
- A 9. § (4) bekezdésének második pontja: „a Közgyűlés két ülése között döntés [...]” 
- A 9.§ (13) bekezdésének záró mondata: „[…] Az elnökségi tag pótlására, a tisztség megüresedését követő 
60 napon belül össze kell hívni a Közgyűlést.” 
- A 10. § (4) bekezdés utolsó pontja: „összehívhatja a Közgyűlés rendkívüli ülését” 
Két helyen a „Közgyűlés” elnevezés mellet a „(küldöttgyűlés)” kifejezés is megtalálható, de erre nincs 
szükség, törlendő. Az érintett helyek: 7. § (8) „[...] mindaz, amit a Stv., más jogszabály, illetve az 
alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; [...]”,  10. § (13),  
Több helyen az „a szakszövetség” kifejezés helyett „az MGSZ” használandó: 7. § (8), 9. § (4), 10. § (12), 
14. §, 15. § (4) 
Két helyen előfordul az „ellenőrző testület” kifejezés. Itt a „Felügyelő Bizottság” elnevezés használandó. 7. § 
(8) bekezdés negyedik pont, 10. § (13) 

2. Bevezető szöveg 

- A „Barcza Gedeon Sakk Club” neve idő közben „Barcza Gedeon Sprt Club”-ra változott. 
- A „Hegyvidék Sportegyesület” neve helyesen „XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete” 
- A „Pagoda Egyesület” neve helyesen „Pagoda Go Egyesület”. 

- Az alapszabály módosítása miatt a mondat állítmánya „[…], az alábbi alapszabályt fogadta el:” már nem 
megfelelő, ezért az „[...] alakult meg.” szövegre cserélendő. 
Ezeknek megfelelően a bevezető szöveg így hangzik: 
„A Magyar Gószövetség a 2005. július hó 26-án megtartott alakuló ülésén a Magyar Go Egyesület, a 
LoGOsz Egyesület, az Agyar Sport Egyesület Budakeszi, a Barcza Gedeon Sport Club, a Duna Go 
Egyesület, a XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete, a Kelenföldi Go Egyesület, a 
Műegyetemi Atlétikai és Football Club, a Pagoda Go Egyesület és a Székesfehérvári Origó Sportegyesület 
— mint alapító tagok — a gósport országos megismertetése, elismertetése és további terjesztése, a 
magyarországi versenyzési és továbbképzési lehetőségek összehangolása, bővítése érdekében, a magyar 
gómozgalom több évtizedes hagyományaira és elért eredményeire támaszkodva alakult meg.” 



3. Magyarország 

Magyarország Alaptörvényének változása miatt az alapszabály szövegben a „Magyar Köztársaság” elneve-
zést „Magyarország”-ra kell cserélni. 
Ennek megfelelően: 
- az 1. § (3) bekezdése : „A szövetség működési területe Magyarország területe.” 
- a 4. § (1) bekezdése: „Az MGSZ Magyarország területén […]” 
- a 4. § (3) bekezdése: „[…]sportolói által képviseli a Magyarországot a nemzetközi […]” 

4. Jogszabályok 

Új „Polgári Törvénykönyv” hatálybalépése, az „Egyesülési törvény” megszűnése és az új „Civil törvény” ha-
tálybalépése miatt, a 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
”A Magyar Gószövetség (a továbbiakban: MGSZ) a gó sportág országos megismertetésére, elismertetésére 
és további terjesztésére, a magyarországi versenyzési és továbbképzési lehetőségek összehangolására, bőví-
tésére létrehozott, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), valamint a 2013. évi V. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján közhasznú 
szervezetként működő országos sportági szakszövetség.” 

5. Közhasznúság 

A közhasznú tevékenységeket meg kell nevezni, emiatt a 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezé-
sek lépnek: 
„Az MGSZ az Ectv. 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége az Ectv. 2.§-ának 19. 
pontban meghatározott és az Stv. 49.§ d), e), m) pontok szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat köz-
vetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:  
• a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok-

ban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint 
részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a sza-
badidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok tá-
mogatásában; 

• az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, vala-
mint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását; 

• támogatja sportolóinak részvételét a sportág kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenye-
in.” 

6. Szabályzatok 

Az alapszabályban fel kell sorolni az Stv.-ben kötelezően előírt szabályzatokat, emiatt 4. § (3) bekezdésének 
első pontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„a Sportörvény 23. § (1) bekezdése szerinti, sporttevékenységgel összefüggő szabályzatok (versenyszabály-
zat, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, sportfegyelmi szabályzat, a sportrendezvény biztonsá-
gos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat, doppingszabályzat, gazdálkodási, pénz-
ügyi szabályzat, a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat, a vagyoni 
értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat), valamint a külön jogszabályokban és az alapszabályban 
előírt más szabályzatok megalkotása, érvényesülésük biztosítása” 

7. Tagszervezetek, tagsági viszony 

Az 5. § (1) bekezdésének helyébe, a tagszervezetek tagságának feltételéül az Stv. előírása szerint, a követke-
ző rendelkezések lépnek: 



„A MGSZ-nek kizárólag olyan, a sportág versenyrendszerében részt vevő, az Stv. 16-17.§ szerinti 
sportegyesület, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és a 18.§ szerinti sportvállalko-
zás (a továbbiakban együtt: sportszervezet) lehet tagja, amelyek részt vesznek az gó sportág versenyrend-
szerében, feltéve, hogy a MGSZ alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja. A sportág ver-
senyrendszerét a tárgyévi versenynaptárba felvett versenyek alkotják. A sportág versenyrendszerében részt-
vevő sportszervezetnek az a sportszervezet tekinthető, amelynek legalább egy olyan sportolója van, aki ren-
delkezik az MGSZ által kiadott versenyengedéllyel és a sportszervezet legalább egy sportolója indul a 
tagfelvétel időpontja szerinti naptári évben, vagy ha ebben az időszakban nincs már verseny azt ezt követő 
naptári évben az MGSZ versenynaptárában szereplő versenyen, vagy olyan nemzetközi versenyen, amelyen 
való részvételhez szükség van az MGSZ által kiadott versenyengedélyre.” 

8. Tagszervezet képviselete meghatalmazással 

A 7. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülések nyilvánosak, de hozzászólási 
és szavazati joggal csak a tagszervezetek törvényes képviselői, illetve a tagszervezetek képviseletére megha-
talmazott személyek rendelkeznek.” 

9. Döntéshozatal 

A 7. § (12) bekezdését, a Ptk. vonatkozó rendelkezései miatt célszerű szétbontani. Ennek megfelelően a (12) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„A 11. ponttól eltérően, titkos szavazással történik:  

• a tisztségviselők megválasztása, visszahívása; 
• döntés személyi kérdésekben; 
• minden olyan kérdés eldöntése, amiről a jelen lévő tagoknak legalább 20 százaléka ezt 

indítványozza.” 
Új (13) és (14) bekezdést kell beiktatni: 
„(13) A 11. ponttól eltérően, a tagszervezetek jelenlévő képviselőinek háromnegyedes szótöbbségével hozott 
határozat szükséges az alapszabály módosításához. 
(14) A 11. ponttól eltérően, a tagszervezetek háromnegyedes szótöbbségével hozott határozat szükséges 

• az MGSZ céljainak módosításához 
• az MGSZ más sportszövetséggel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondásához.” 

10. Szavazati jog 

A 7. § a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
„(18) A közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlésen a szavazati jogot más 
képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. A közgyűlés előtt igazolt képviseleti joggal rendelkező 
személynek a szavazati jog átadható (váltott képviselet, tartalék képviselő), ha egyébként az átvevőnek más 
szavazati joga nincs. 
(19) A tagszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a 
személyt, aki nem törvényes képviselőként, hanem meghatalmazottként a sportszervezetet képviseli.” 

11. Az FB mandátuma 

A 10. § (1) bekezdésének végén szükségtelen meghatározni az FB mandátumát, mert ennek idejét a 8, § (1) 
és (2) bekezdése meghatározza. Ennek megfelelően a 10. § (1) bekezdésének végéről törlendő az „[...], akik 
mandátuma két évre szól” rész. 



12. Az FB elnöke 

A 7. § (8) bekezdés negyedik pontja és a 10. § (5) ellentétben állnak egymással a Felügyelő Bizottság 
elnökének megválasztása tekintetében, ezért a 7. § (8) negyedik pontjából törölni kell az FB elnökének 
megválasztásáról szóló részt:„az MGSZ elnökének, az Elnökség többi tagjának és a Felügyelő Bizottság tag-
jainak megválasztása, illetve visszahívása;” 

13. Az alapítással összefüggő rendelkezések törlése 

A 17. § (1) és (2) bekezdése törlése kerül, mivel ezek csak az alapításkor voltak lényegesek: 
„(1) A szövetség, megalakulása után, átveszi az egyik alapító tag, a Magyar Go Egyesület helyét a Nemzet-
közi Gószövetségben (IGF) és az Európai Gószövetségben (EGF). 
(2) Az alapító tagoknak a megalakulást ill. az MGSZ Igazolási, Nyilvántartási, és Átigazolási szabályzatának 
megalkotását követő egy hónapon belül eleget kell tenniük az abban meghatározott adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek.” 

14. Záró rendelkezés 

A jogszabályok változása miatt a 17. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a 2013. évi V. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

15. Záradék 

A 18. § helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„Ezt az alapszabályt az MGSZ 2014. május 19-én tartott közgyűlése elfogadta és hatályba léptette, melynek 
tényét a záradékban a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesí-
tőjének aláírásával igazolja.” 

Budapest, 2014. május 19. 
Major-Zéman Adrienn 
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A Magyar Gószövetség Alapszabálya 

A Magyar Gószövetség a 2005. július hó 26-án megtartott alakuló ülésén a Magyar Go 
Egyesület, a LoGOsz Egyesület, az Agyar Sport Egyesület Budakeszi, a Barcza Gedeon Sport 
Club, a Duna Go Egyesület, a XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sport Egyesülete, a 
Kelenföldi Go Egyesület, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club, a Pagoda Go Egyesület és 
a Székesfehérvári Origó Sportegyesület — mint alapító tagok — a gósport országos megis-
mertetése, elismertetése és további terjesztése, a magyarországi versenyzési és továbbképzési 
lehetőségek összehangolása, bővítése érdekében, a magyar gómozgalom több évtizedes ha-
gyományaira és elért eredményeire támaszkodva alakult meg. 

I. cím 
Általános rendelkezések 

A szövetség neve, székhelye, pecsétje  
1. § 

(1) A szövetség neve: Magyar Gószövetség (angolul: Hungarian Go Association) 
Rövidített neve: MGSZ (HGA) 

(2) A szövetség székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 19. 

(3) A szövetség működési területe Magyarország területe. 

(4) A szövetség pecsétjének tartalmaznia kell a szövetség nevét. 

Az MGSZ jogállása 
2. § 

(1) A Magyar Gószövetség (a továbbiakban: MGSZ) a gó sportág országos megismertetésére, 
elismertetésére és további terjesztésére, a magyarországi versenyzési és továbbképzési le-
hetőségek összehangolására, bővítésére létrehozott, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Stv.), valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), va-
lamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján közhasznú szervezetként 
működő országos sportági szakszövetség. 

(2) Az MGSZ tagja a Nemzetközi Gószövetségnek (IGF) és az Európai Gószövetségnek 
(EGF), ezért e szervezetek alapszabályai és egyéb szabályzatai is érvényesek rá. 
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II. cím 
Az MGSZ működési köre, célja, feladatai 

Az MGSZ működési köre 
3. § 

(1) Az MGSZ az Ectv. 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége az 
Ectv. 2.§-ának 19. pontban meghatározott és az Stv. 49.§ d), e), m) pontok szerinti állami 
feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:  

• a sporttörvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonat-
kozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a versenysport, az utánpótlás-neve-
lés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogya-
tékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támo-
gatásában; 

• az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 
családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását; 

• támogatja sportolóinak részvételét a sportág kiemelkedő jelentőségű nemzetközi 
sportversenyein. 

Az MGSZ célja, feladatai 
4. § 

(1) Az MGSZ Magyarország területén összehangolja, szervezi, irányítja és ellenőrzi a gó 
sportágban folyó tevékenységet és a sportágban működő sportszervezetek tevékenységét. 
Közreműködik a Stv.-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami illetőleg he-
lyi önkormányzati sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit 
belföldön és külföldön, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységé-
ben.  

(2) Az MGSZ feladatai: 
• a magyarországi sportszövetségekkel és a külföldön működő nemzeti 

gószövetségekkel kapcsolatot épít ki; 
• képviselni a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB, 

a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok 
Nemzeti Sportszövetsége, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, a társadalmi 
szervezetek felé, valamint a sportág nemzetközi szervezeteiben (IGF, EGF); 

• a gósport népszerűsítésével és az általa őrzött kulturális értékek terjesztésével kap-
csolatban támogatja és ösztönzi a góval foglalkozó tanfolyamok, előadások, bemuta-
tók rendezését, kiadványok megjelentetését; 

• a gósport magyarországi elterjesztése érdekében az utánpótlás nevelésére megkülön-
böztetett figyelmet fordít. 

• szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését,  
• a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrend-

szerét,e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit, meghatározni a 
sportág hazai és — a Nemzetközi Gószövetség (IGF) és az Európai Gószövetség 
(EGF) versenynaptárához igazodva — a nemzetközi versenynaptárát és nemzetközi 
versenyeken, mérkőzéseken való részvételét,  
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• részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág 
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

• működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sporto-
lók részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 

• meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-
nevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,  

• az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, köz-
reműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő 
sportszakemberek képzését és továbbképzését, 

• meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 
végrehajtásáról, 

• a gó sport szellemi jellegéből fakadóan nagy hangsúlyt fektet a gyermekek és fiata-
lok támogatására, nevelésére, oktatására és érdeklődésük felkeltésére. Törekszik 
számukra minél több programot biztosítani. 

(3) Az MGSZ ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzatai-
ban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen: 

• a Sportörvény 23. § (1) bekezdése szerinti, sporttevékenységgel összefüggő szabály-
zatok (versenyszabályzat, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, sportfe-
gyelmi szabályzat, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos elő-
írásokat tartalmazó szabályzat, doppingszabályzat, gazdálkodási, pénzügyi szabály-
zat, a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabály-
zat, a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat), valamint a külön 
jogszabályokban és az alapszabályban előírt más szabályzatok megalkotása, érvénye-
sülésük biztosítása. 

• a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendsze-
rét és ez alapján szervezi a gósport versenyeit; 

• évente megrendezi a Magyar Góbajnokságot; 
• sportolói által képviseli a Magyarországot a nemzetközi sportrendezvényeken. A 

sportolók kiküldésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) 
kell szabályozni;  

• szabályzatban rendezi a góversenyekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosí-
tásának módját és feltételeit, ezen jogok hasznosításáról szerződést köt. 

• meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondosko-
dik ezek megvalósításáról; 

• gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásá-
ról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportin-
formációs rendszernek; 

• megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sport-
szövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a kül-
földi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, 

• a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzők-
kel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sport törvényben és a 
külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

• érvényesíti a doppingtilalmat, 
• meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kap-

csolatos sportági követelményeket. 
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• meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai sza-
bályokat; 

• a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a gyermek-, ifjúsági és sportminisz-
terrel a támogatási szerződést; 

• a szövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket 
köt a sportág céljainak elérése érdekében; 

• az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közremű-
ködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszak-
emberek képzését és továbbképzését; 

• támogatja a szabadidő-, tömeg-, senior-, és diáksport mozgalmat; 
• ellátja a sportági nemzetközi szakszövetségeinek alapszabályában, a jogszabályok-

ban, illetve saját alapszabályában megállapított feladatokat. 
• A sportág céljainak elérése érdekében az MGSZ szponzorálási és más kereskedelmi 

szerződéseket köthet, ideértve a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni 
értékű jogok hasznosítását is. 

(4) Az MGSZ nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatása-
iból. 

(5) Az MGSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt-
politikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati 
választáson jelölt állítása. 

III. cím 
A tagsági viszony 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
5. § 

(1) Az MGSZ-nek kizárólag olyan, a sportág versenyrendszerében részt vevő, az Stv. 16-17.§ 
szerinti sportegyesület, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és a 
18.§ szerinti sportvállalkozás (a továbbiakban együtt: sportszervezet) lehet tagja, amelyek 
részt vesznek az gó sportág versenyrendszerében, feltéve, hogy az MGSZ alapszabályát 
magára nézve kötelezőnek elfogadja. A sportág versenyrendszerét a tárgyévi versenynap-
tárba felvett versenyek alkotják. A sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezet-
nek az a sportszervezet tekinthető, amelynek legalább egy olyan sportolója van, aki ren-
delkezik az MGSZ által kiadott versenyengedéllyel és a sportszervezet legalább egy spor-
tolója indul a tagfelvétel időpontja szerinti naptári évben, vagy ha ebben az időszakban 
nincs már verseny azt ezt követő naptári évben az MGSZ versenynaptárában szereplő ver-
senyen, vagy olyan nemzetközi versenyen, amelyen való részvételhez szükség van az 
MGSZ által kiadott versenyengedélyre. 

(2) Az MGSZ-be való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a szövetség alapszabályát 
elfogadja, a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak és eleget tesz az 
Igazolási, Nyilvántartási, és Átigazolási szabályzatban meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettségének; 
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(3) A tagot a képviseletére jogosult természetes személy képviselheti. 

(4) A tagsági viszony megszűnik: 
• a tag jogutód nélküli megszűnésével; 
• az MGSZ jogutód nélküli megszűnésével; 
• a kilépés írásbeli bejelentésével; 
• törléssel; 
• kizárással. 

(5) A tag a megszűnéséről köteles írásban értesíteni a szövetséget. 

(6) A szövetség megszűnéséről köteles értesíteni a tagjait. 

(7) Törölni kell az MGSZ tagjainak sorából azt a tagot, amely a tagsági díj megfizetésével 
legalább négy negyedéves hátralékba kerül, illetve amely két évig nem vesz részt az 
MGSZ versenyrendszerében. A törlés előtt legalább tizenöt nappal a tagot fel kell hívni a 
tagdíjhátralék megfizetésére. A felhívásban adott tizenöt napos határidő eredménytelen el-
telte után van lehetőség a tag törlésére. A törlésről az Elnökség írásban értesíti az érdekel-
tet. A törlés ellen a tag tizenöt napon belül a Közgyűléshez fordulhat. 

(8) Kizárható a tag, ha az MGSZ alapszabályát vagy egyéb szabályzatát megszegi. A kizárás-
ról a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés döntését az Ptk.-ban szabályozott bírósági úton lehet 
megtámadni. 

(9) A kilépett, kizárt vagy törölt tag csak egy év eltelte után nyújthat be újból tagfelvételi ké-
relmet. 

(10) A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 

A tagok jogai és kötelezettségei 
6. § 

(1) Az MGSZ minden tagja — az 5.§ 3. pontja szerinti képviselője útján — jogosult: 
• a Közgyűlésben szavazati joggal részt venni; 
• az MGSZ tisztségeire jelöltet állítani; 
• az MGSZ irattárába a 14.§ szerint betekinteni. 

(2) Az MGSZ minden tagegyesületének valamennyi tagja jogosult: 
• az MGSZ szakmai és egyéb rendezvényein részt venni; 
• az MGSZ által biztosított kedvezményeket igénybe venni; 
• megválasztása esetén az MGSZ bármely tisztségét ellátni. 

(3) Az MGSZ tagjainak jogai azonosak. 
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(4) Az MGSZ minden tagja köteles: 
• az MGSZ céljaival összhangban, az alapszabály, az egyéb szabályzatok és az MGSZ 

szervei által hozott határozatok előírásainak megfelelően tevékenykedni; 
• a tagdíjat fizetni. 
• saját rendezvényein a szövetség többi tagszervezetének versenyengedéllyel rendel-

kező tagjai számára ugyanazokat a nevezési kedvezményeket biztosítani, mint saját 
tagjai számára. 

IV. cím 
Az MGSZ szervezete 

Közgyűlés 
7. § 

(1) A Közgyűlés az MGSZ legfőbb szerve. 

(2) A Közgyűlést az MGSZ tagjainak összessége alkotja.  

(3) A Közgyűlésben a tagszervezetek egy-egy szavazattal rendelkeznek. 

(4) A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülések nyilvánosak, 
de hozzászólási és szavazati joggal csak a tagszervezetek törvényes képviselői, illetve a 
tagszervezetek képviseletére meghatalmazott személyek rendelkeznek. 

(5) A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, a tagszervezetek képviselőivel való előzetes egyez-
tetés alapján, ami történhet hagyományos, vagy elektronikus levélben. Össze kell hívni a 
Közgyűlést, ha azt a tagok legalább egyharmada — az ok és cél megjelölésével — írásban 
kezdeményezi, vagy ha azt a bíróság elrendeli. Amennyiben a kezdeményezés ellenére az 
Elnökség a Közgyűlést 30 napon belüli időpontra nem hívja össze, úgy a Közgyűlés ösz-
szehívására az elnök, a Felügyelő Bizottság illetve a kezdeményező tagok bármelyike jo-
gosult. 

(6) A Közgyűlés ülésének meghívóját a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 nappal 
meg kell küldeni a tagoknak. Ez történhet hagyományos, vagy elektronikus levélben egy-
aránt. A meghívóban meg kell határozni az ülés helyszínét, időpontját, napirendjére vo-
natkozó javaslatot. A meghívóban meg kell hirdetni az ülés esetleges határozatképtelensé-
ge esetén összehívandó megismételt ülés helyszínét és időpontját. A meghívóban a tagok 
figyelmét feltétlenül fel kell hívni a távolmaradás következményeire. Ebben az esetben a 
Közgyűlés megismételt ülésére újabb meghívót küldeni nem szükséges. A megismételt 
ülés időpontját legkorábban 3 nappal az eredeti időpont utánra lehet kitűzni. 

(7) A Közgyűlés az ülésén akkor határozatképes, ha a tagok képviselőinek több mint a fele 
jelen van. A Közgyűlés megismételt ülése, az eredeti napirendi pontokban, a megjelent ta-
gok létszámától függetlenül határozatképes. 

(8) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
• az alapszabály megállapítása, illetve módosítása; 
• a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása; 
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•  az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés, 
valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása; 

• az MGSZ elnökének, az Elnökség többi tagjának és a Felügyelő Bizottság tagjainak 
megválasztása, illetve visszahívása; 

• az MGSZ más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatá-
rozása; 

• az MGSZ szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása; 
• gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló 

döntés; 
• az MGSZ önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról; 
• mindaz, amit a Stv., más jogszabály, illetve az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal; 
• az Elnökség adott évi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása; 
• az Elnökség és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása; 
• döntés nemzetközi szövetségekhez való csatlakozásról vagy az azokból való kiválás-

ról; 
• a tagdíj mértékének megállapítása; 
• döntés kizárásról; 
• döntés a tag törlés ellen beadott jogorvoslati kérelmek ügyében; 
• döntés az MGSZ vagyonának felhasználásáról annak megszűnése esetén; 
• az alapszabály és a 4.§ 3. pontjában leírt szabályzatok megállapítása és módosítása. 

(9) A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a Közgyűlés a számviteli törvény 
szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. 

(10) A Közgyűlés csak akkor mondhatja ki a szövetség feloszlását, ha a szövetség képes 
bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 

(11) A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének szavazatá-
val (egyszerű szótöbbséggel) hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek 
kell tekinteni. 

(12) A 11. ponttól eltérően, titkos szavazással történik:  
• a tisztségviselők megválasztása, visszahívása; 
• döntés személyi kérdésekben; 
• minden olyan kérdés eldöntése, amiről a jelen lévő tagoknak legalább 20 százaléka 

ezt indítványozza. 

(13) A 11. ponttól eltérően, a tagszervezetek jelenlévő képviselőinek háromnegyedes szó-
többségével hozott határozat szükséges az alapszabály módosításához. 

(14) A 11. ponttól eltérően, a tagszervezetek háromnegyedes szótöbbségével hozott határozat 
szükséges 

• az MGSZ céljainak módosításához 
• az MGSZ más sportszövetséggel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondásá-

hoz. 

(15) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bár-
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milyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szol-
gáltatás, illetve az MGSZ tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapsza-
bályban megfogalmazott cél szerinti juttatás. 

(16) A Közgyűlés ülésének levezető elnöke az MGSZ elnöke. Egyszerű szavazattöbbséggel a 
Közgyűlés dönthet más levezető elnök megválasztásáról is. 

(17) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető, az ülés 
levezető elnöke és két, a Közgyűlés által jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott jelenlé-
vő személy ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni, a szö-
vetség tagjai számára elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni és kérésre minden tag-
nak egy-egy másolati példányt el kell juttatni. 

(18) A Közgyűlésben minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlésben a sza-
vazati jogot más képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. A Közgyűlés ülése 
előtt igazolt képviseleti joggal rendelkező személynek a szavazati jog átadható (váltott 
képviselet, tartalék képviselő), ha egyébként az átvevőnek más szavazati joga nincs. 

(19) A tagszervezeteknek legkésőbb a Közgyűlés ülése megkezdésének időpontjáig írásban 
be kell jelenteniük azt a személyt, aki nem törvényes képviselőként, hanem meghatalma-
zottként a sportszervezetet képviseli. 

Tisztségviselők 
8. § 

(1) Az MGSZ választott tisztségviselői az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai. 
Egyéb tisztségviselőket az Elnökség nevezhet ki. 

(2) A Közgyűlés a szövetség választott tisztségviselőit titkos szavazással, ez egyes tisztségek-
re külön-külön, három év időtartamra választja. 

(3) A választott tisztségviselők a tagszervezetek tagjai közül kerülnek ki. 

(4) A hároméves időszak közben megüresedett helyre választott tisztségviselő megbízatása 
csak az adott hároméves időszak végéig tart. 

(5) A tisztségviselők újraválaszthatók. 

Elnökség 
9. § 

(1) Az Elnökség az MGSZ legfőbb ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjai az elnök, az alel-
nök, a gazdasági alelnök, és két elnökségi tag, akik közül az egyik az utánpótlás nevelését, 
a másik az MGSZ céljainak regionális megvalósítását közvetlenül felügyeli. 

(2) Az elnökségi tag, illetve az elnökségi taggá jelölt személy, ha vezető tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt, köteles a Közgyűlést erről előzetesen tájékoztatni. 
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(3) Nem lehet elnökségi tag: 
• aki bármely más tisztséget visel az MGSZ-ben; 
• aki el van tiltva a közügyek gyakorlásától; 
• aki két éven belül egy olyan, azóta megszűnt közhasznú szervezetnek volt — meg-

szűnését megelőzően legalább egy évig — vezető tisztségviselője, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki; 

• aki sportegyesületnél elnökségi tag vagy sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő 
volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet 
felszámolták. 

(4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
• az MGSZ Közgyűlése rendes és rendkívüli ülésének összehívása; 
• a Közgyűlés két ülése között döntés minden olyan kérdésben, amelyik nem tartozik 

a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; 
• a Közgyűlés ülése napirendjének előkészítése; 
• a Közgyűlés határozatainak végrehajtása és végrehajtatása; 
• az MGSZ főtitkárának kinevezése; 
• az MGSZ munkaszervezetének kialakítása; 
• javaslattétel a Közgyűlés felé a tagdíj mértékéről; 
• döntés a támogatások elfogadásáról és odaítéléséről; 
• az MGSZ szabályzatainak elkészítése és betartatása; 
• tevékenységéről évente a Közgyűlésnek köteles beszámolni. 

(5) Az Elnökség csak az MGSZ tagegyesületei véleményének írásbeli kikérése után nyolc 
nappal — a beérkezett vélemények ismeretében — dönthet a következő kérdésekben: 

• az MGSZ főtitkárának kinevezése; 
• javaslattétel a Közgyűlés felé a tagdíj mértékéről; 
• döntés törlésről; 
• döntés a támogatások elfogadásáról. 

(6) Az 5. pontban felsorolt ügyekben a vélemények előzetes kikérése hiányában hozott döntés 
érvénytelen, ahhoz joghatály nem fűződik. 

(7) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de lehetőleg legalább négyhavonta tartja. Az ülést az 
elnök hívja össze, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. A meghívónak tartalmaznia 
kell az ülés helyszínét, időpontját és a tervezett napirendet. Sürgős esetben a nyolc napos 
határidőtől el lehet térni. Az Elnökség ülésein a Főtitkár és a Felügyelő Bizottság elnöke 
tanácskozási joggal vesz részt, tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt és bármely, az El-
nökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre meg kell hívni. 

(8) Az Elnökség határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Határozatait egyszerű 
többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata 
dönt. 

(9) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bár-
milyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szol-
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gáltatás, illetve az MGSZ tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapsza-
bályban megfogalmazott cél szerinti juttatás. 

(10) Az Elnökség ülései nyilvánosak, de hozzászólási és szavazati joggal csak az Elnökség 
tagjai rendelkeznek. Zárt ülés akkor rendelhető el, ha a nyilvánosság vagy az adatvédelmet 
vagy a személyiségi jogokat sérti. 

(11) Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 

(12) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő elnökségi tagok 
aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvet a szövetség tagjai számára elektronikus for-
mában hozzáférhetővé kell tenni és kérésre minden tagnak egy-egy másolati példányt el 
kell juttatni. 

(13) Az elnökségi tagság megszűnik: 
• a határozott idő lejártával; 
• az elnökségi tag halálával; 
• lemondással; 
• visszahívással. 

 Az elnökségi tag pótlására, a tisztség megüresedését követő 60 napon belül össze kell 
hívni a Közgyűlést. 

(14) Az elnökségi tag visszahívására a Közgyűlés jogosult. A szavazást a jelenlévő tagok 
szavazat számának legalább 10%-ával rendelkezők indítványára el kell rendelni a vissza-
hívási ok megjelölésével. A kérdésben a Közgyűlés egyszerű többséggel, titkosan szavaz. 
A visszahívás okai a következők lehetnek: 

• fegyelmi, vagy etikai vétség; 
• szakmai alkalmatlanság; 
• az elnökségi tisztségéhez tartozó feladatok ellátásának elhanyagolása; 
• a személyében megrendült bizalom. 

Felügyelő Bizottság 
10. § 

(1) A Közgyűlés az MGSZ működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére megválasztja a 
Felügyelő Bizottság három tagját. 

(2) A felügyelő bizottsági tag, illetve a felügyelő bizottsági taggá jelölt személy, ha vezető 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, köteles a Közgyűlést erről 
előzetesen tájékoztatni. 

(3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja 
• aki az MGSZ-ben bármilyen más tisztséget visel, vagy az MGSZ-szel a megbízatá-

sán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

• ezen személyek közeli hozzátartozója; 
• aki két éven belül egy olyan, azóta megszűnt közhasznú szervezetnek volt — meg-

szűnését megelőzően legalább egy évig — vezető tisztségviselője, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
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(4) A Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei: 
• véleményezi az Elnökség által a Közgyűlés elé terjesztett pénzügyi jellegű határozat-

tervezeteket, így különösen az éves pénzügyi tervet, annak végrehajtásáról szóló, a 
számviteli törvény szerinti beszámolót és tagdíj összegére vonatkozó előterjesztést; 

• folyamatosan figyelemmel kíséri az MGSZ pénzügyi helyzetét; 
• ellenőrzi, hogy az MGSZ működése megfelel-e a jogszabályi, alapszabályi és egyéb 

szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, vizsgálatot indíthat, melynek állásáról és 
lezárásáról folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget; 

• az Elnökségtől vagy annak tagjaitól jelentést, a főtitkártól és az MGSZ munkaválla-
lóitól feladatai körében tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az MGSZ könyveibe 
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja; 

• megállapításait évente közli a Közgyűléssel; 
• összehívhatja a Közgyűlés rendkívüli ülését. 

(5) A bizottság tagjai a megválasztásukat követően elnököt választanak maguk közül. 

(6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább egy évben háromszor ülésezik. Az 
ülést az elnöke hívja össze, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal. 

(7) A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. Döntése-
it nyílt szavazással hozza, a döntés érvényességéhez legalább két egyetértő szavazat szük-
séges. 

(8) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, tagjai tevékenységüket egyedül is 
végezhetik, de a vizsgálatok végső értékeléséhez két tag egyetértő szavazata szükséges. 

(9) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha 
• az MGSZ működése során olyan jogszabálysértés vagy a szövetség érdekeit egyéb-

ként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy kö-
vetkezményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; 

• az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(10) Ha az Elnökség a kezdeményezéstől számított harminc napon belül sem hívja össze a 
Közgyűlést, annak összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

(11) Ha az MGSZ valamelyik szerve a Felügyelő Bizottság megállapításai ellenére sem teszi 
meg a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket, a Felügyelő 
Bizottság köteles az ügyészséget haladéktalanul értesíteni.  

(12) Ha az MGSZ hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert (bajnokságot) működtet, a 
Felügyelő Bizottság mellett könyvvizsgálót is kell alkalmaznia. 

(13) A Közgyűlés a pénzügyi beszámolóról, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló 
írásos jelentése hiányában döntést nem hozhat. 
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Bizottságok és Referensek 
11. § 

(1) A MGSZ Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat 
hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok elnökét és tagjait, valamint a 
referenseket az Elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja. A választás módját az 
MGSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

(2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a MGSZ Szervezeti és Működési Sza-
bályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az Elnökség által jóváhagyott sa-
ját működési szabályzatuk határozza meg. 

(3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal ren-
delkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. 

(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a 
MGSZ elnökét és főtitkárát. 

Főtitkár  
12. § 

(1) Az MGSZ hivatali munkáját és gazdálkodását az Elnökség által kinevezett főtitkár irányít-
ja a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között. 

(2) Amennyiben a főtitkár az MGSZ-szel munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat 
az MGSZ elnöke gyakorolja. 

(3) A főtitkár feladatai: 
• irányítja a szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását; 
• elősegíti — különösen két elnökségi ülés között — az MGSZ tevékenységét; 
• összehangolja az Elnökség, a Felügyelő Bizottság valamint a munkaszervezet tevé-

kenységét; 
• felügyeli a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását; 
• figyelemmel kíséri az MGSZ tevékenységére vonatkozó jogszabályok változásait; 
• előkészíti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit; 
• a testületi szervek döntéseit nyilvántartja a határozatok tárában, gondoskodik azok 

közzétételéről; 
• munkáltatói jogkört gyakorol az MGSZ-szel munkaviszonyban állók felett. 

Az MGSZ képviselete 
13. § 

(1) A szövetséget az elnök vagy az alelnök önállóan képviseli. Akadályoztatásuk esetén a 
képviseletre a gazdasági alelnök és bármelyik másik elnökségi tag együttesen jogosult. 

(2) A bankszámla fölötti rendelkezéshez legalább két elnökségi tag együttes aláírása szüksé-
ges, akik közül az egyik az elnök, az alelnök, vagy a gazdasági alelnök. 



Magyar Gószövetség  Alapszabály 

 - 14 - 

Az MGSZ határozatainak és működésének nyilvánossága 
14. § 

(1) Az MGSZ döntéseit az ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. 

(2) A határozatok tárában fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támoga-
tók és ellenzők számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét. 

(3) Az elnök gondoskodik az MGSZ döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, iga-
zolható módon. 

(4) Az MGSZ a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve internetes honlapján hozza nyil-
vánosságra a döntéseit. Az MGSZ működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki 
betekinthet, előre egyeztetett helyen és időpontban. Az iratokról saját költségére másolatot 
készíthet. 

(5) Az MGSZ működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyil-
vánosságot. 

V. cím 
Az MGSZ gazdálkodása, megszűnése 

Az MGSZ gazdálkodása 
15. § 

(1) Az MGSZ saját vagyonával önállóan gazdálkodik. Bevételek elsősorban a tagok által befi-
zetett tagdíjak, központi költségvetési és egyéb támogatások, felajánlások, valamint az 
MGSZ kereskedelmi és egyéb vállalkozási tevékenységéből származó bevételek. 

(2) Az MGSZ kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet 
részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja 
meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. Ez a korlátozás ér-
vényes az MGSZ által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és működtetése során 
tett kötelezettségvállalás mértékére is. 

(3) Az MGSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az 
MGSZ tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(4) Az MGSZ vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt ezen alap-
szabályban írott célokra fordítja. Az MGSZ befektetési tevékenységet csak a Közgyűlés 
által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 

(5) Az MGSZ céljai elérésére támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatéko-
nyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja. 
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(6) Az MGSZ rendezvényeket tarthat és kiadványokat adhat ki. Ezek bevételeit a rendezvény 
céljában meghatározott körben, vagy ennek hiányában saját céljainak megvalósítása érde-
kében használja fel. 

Az MGSZ megszűnése 
16. § 

(7) Az MGSZ megszűnik: 
• feloszlással; 
• más sportszövetséggel való egyesüléssel; 
• feloszlatással; 
• megszűnésének megállapításával. 

(8) A Közgyűlés csak akkor mondhatja ki a szövetség feloszlását, ha az MGSZ képes bármi-
lyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 

(9) Az MGSZ megszűnése esetén vagyonáról — a hitelezők kielégítése után — a Közgyűlés 
döntése rendelkezik. 

VI. cím 
Vegyes és záró rendelkezések 

Vegyes rendelkezések 
17. § 

(1) Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 
mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a 
testvér és az élettárs. 

(2) Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, vala-
mint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról , a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 





Albrecht István elnöki programja
a Magyar Gószövetség 2014. május 19-én tartandó tisztújítására

A magyar góélet az MGSZ megalakulása (2005.) óta nem mutat jelentős fejlődést, annak ellenére,  hogy az anyagi
forrásaink jelentősen bővültek.

Elnökként elsősorban ebből az állapotból szeretném kilendíteni a magyar góéletet.
Ezt a tevékenységemet négy téma köré csoportosítom:
1. Utánpótlás-nevelés fejlesztése;
2. Gósport fejlesztése;
3. Szervezet, működés javítása;
4. További anyagi források felkutatása, a meglévők jobb kihasználása.

Úgy gondolom, hogy ez a felsorolás nem jelenthet egyben fontossági sorrendet a működés egyes ágai között, hiszen
ezek mind egymásra támaszkodnak, egyik sem „élhet meg” a többi nélkül.

1. Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Iskolai, gószakkörök szervezését tervezem, főleg kisiskolások számára, de természetesen nem kizárva az idősebb korú
tanuló ifjúságot sem.
Az a véleményem, hogy a gószakkörök szervezése – a jelenlegi nézettel szemben – nem csak az egyes oktatók (edzők)
személyén múlik. A szakkörök – és ezzel az utánpótláskorú versenyzők - számának növekedéséért magának a szövet-
ségnek is tennie kell. Ehhez a minimum, hogy ha valaki szeretne gószakkört szervezni, ahhoz a szövetség szakmai és
erkölcsi támogatást adjon. Ehhez anyagi források nem szükségesek, csak egy kis odafigyelés és némi időráfordítás.
Természetesen a lehetőségekhez mérten anyagi támogatást is szeretnék nyújtani a szakkörök működéséhez.
A szakkörök beindításához az iskolák részére a mozgatórugó lehet a Nemzeti Gó Diákversenyen való részvétel. Ezt a
verseny(sorozato)t mihamarabb a diákolimpiák közé szeretnénk emelni, amihez a résztvevők megfelelő létszámát és te -
rületi eloszlását kell elérni. Ebben a tevékenységben számítok Köllner Ödön segítségére.
A szakkörök beindítása nyomán szeretném újra elindítani a Gyermek és Ifjúsági Gó Nagydíj versenysorozatot.
A felnőttek, ezen belül az egyetemi ifjúság körében is tervezem a gó játék népszerűsítését, tanfolyamok szervezését,
egyetemi góklubok beindítását.
Folyamatos kapcsolattartást szándékozok kialakítani a szakkörvezetőkkel, hogy szükség esetén helyettest küldhessünk
egy szakkörbe. A működő szakköröket nem fogom hagyni elhalni, ha esetleg a szakkörvezető kiesik, új szakkörvezetőt
keresek.
Örvendetes, hogy végre vannak állami, OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező gó sportedzőink, de úgy érzem, az ő képzett-
ségükben rejlő lehetőségeket eddig nem sikerült kihasználni. Ezen is szeretnék valamilyen módon változtatni.
Szeretném elérni, hogy legyen saját oktatóképzésünk is, mivel – tudtommal – a 2012-es egyszeri lehetőségen kívül egy-
előre nincs olyan állami képzés, amiben gó oktatókat, illetve edzőket képeznének. Hosszú távú célunk lehet ilyen kép-
zés beindítása, de ehhez megfelelő „keresletet” és tananyagot kell létrehozni, amire a gó sportban önállóan egyelőre na-
gyon kicsi az esély.

2. Gósport fejlesztése
Ebben a témában elsősorban a versenyzői létszám fejlesztése a fő cél.
Célom a Magyar Góbajnokságok létszámának fejlesztése, beleértve a válogató versenyeket is.
Emellett szeretném fenntartani az Előnyadásos Gó Csapatversenyt és elérni, hogy mihamarabb csapatbajnokságot írhas-
sunk ki.
Szeretném újraéleszteni a Magyar Előnyadásos Gó Nagydíj versenysorozatot. Ehhez természetesen szükség van a tag-
szervezetek aktív közreműködésére is.
A gósport fejlesztéséhez kapcsolódnak azok a gyermek- és ifjúsági versenyek is, amelyeket az előző pontban soroltam
fel.
A Magyar Ifjúsági Góválogatott idei megalakítása után megalakítanám a felnőtt válogatottat is. Szeretném elérni, hogy
a válogatott keretek tagjai szereplésének költségeit teljes egészében a szövetség fedezze. Ehhez természetesen újabb
forrásokat kell biztosítani. Ezzel együtt pedig néhány, könnyen teljesíthető elvárást is támasztanék a válogatott verseny-
zők számára.
Fontosnak tartom, hogy végre beinduljon a gósportban is a versenybíró-képzés is és a „szövetségi” versenyeket csak
képzett bírók felügyelhessék, különös tekintettel a nemzetközi versenyeinkre.
Szorgalmaznám a versenyek jegyzőkönyvezésének bevezetését. Úgy gondolom, hogy a legtöbb sportág szervezetében
nem is lehet kérdés, hogy a versenyeket jegyzőkönyvezni kell.
Lefektetném góversenyek szervezésével kapcsolatos elvárásokat és közzétenném az ezek teljesítésének megkönnyítésé-
re szolgáló útmutatást is, különös tekintettel a szövetség versenyrendszerébe tartozó versenyekre.
Szeretném elérni, hogy az MGSZ Minősítési Rendszerében csak a megfelelően szervezett és lebonyolított versenyeket
vegyük figyelembe, még akkor is, ha az esetleges hiányosságok a verseny lebonyolításában, vagy jegyzőkönyvezésében
jelentkeznek. Ezzel szeretném a versenyek szervezőit „jó munkára” ösztönözni.



Vállalom, hogy minden év decemberének közepéig elkészül a szövetség versenyrendszerébe tartozó versenyekről a ver-
senynaptár tervezete.
Vállalom, hogy a szövetségi versenyek, (bajnokságok) részletes kiírása elkészül és megjelenik a fentebb említett (ter-
vezett) előírásoknak megfelelő idővel a verseny előtt.

3. Szervezet, működés javítása
A közgyűlésnek már sokszor megfogalmazott  elvárása az elnökséggel szemben a tagszervezetekkel való megfelelő
kapcsolattartás, tájékoztatás az elnökség munkájáról, döntéseiről. Ennek megfelelően vállalom, hogy a működésről le-
hetőleg teljes nyilvánosságú tájékoztatást adok a szövetség honlapján. Minden döntést jegyzőkönyvezni fogok és ezeket
a lehető leghamarabb, de legkésőbb az alapszabályban előírt 15 napos határidőn belül, legalább a tagszervezetek számá-
ra elektronikusan elküldök, de lehetőleg teljes nyilvánosságra hozok (ahol ezt üzleti titok, vagy egyéb ok nem korlá-
tozza.)
Több figyelmet és energiát fogok szentelni a tagszervezetek által feltett kérdések megválaszolására.
Nagyobb hangsúlyt kívánok fordítani a szövetség eszközeinek és anyagainak megőrzésére.
Célom a vidéki góélet erőteljesebb fejlesztése is.
A vidéki tagszervezeteinket is szeretném bevonni a közgyűlés döntéshozatalaiba, mivel az új Pkt. lehetőséget ad arra,
hogy a közgyűlés ne csak az összehívott ülésein hozhasson döntéseket. Ha teljesíteni tudjuk az erre vonatkozó feltéte -
leket, őket is be tudjuk vonni a döntéshozatalba.
Vállalom, hogy a közgyűlés üléseinek összehívásakor az eddigi gyakorlathoz képest nagyobb körültekintéssel járok el.
Ebben a témában utolsóként, de nem utolsósorban, vállalom, hogy elvégzem a szabályzatok teljes átvizsgálását és ja-
vaslatot teszek a szükséges módosításokra.

4. További anyagi források felkutatása, a meglévők jobb kihasználása.
Ebben a témában sok konkrétumot nem lehet felsorolni.
Megpróbálom azt a kevés személyes kapcsolatot kihasználni, amivel rendelkezem és cégektől, vagy akár magánszemé-
lyektől adományt, támogatást szerezni.
Egy másik lehetőség, hogy az elérhető pályázati lehetőségek alaposabb figyelésével és több pályázat írásával tegyünk
szert újabb pénzforrásokra.
Bár a valószínűsége nagyon kicsi, mégsem tartom lehetetlennek szponzori szerződések kötését, de ez is olyan téma, ami
nagyon sok időt és energiát igényel.

Mindezeket összeadva könnyen belátható, hogy ezek végrehajtására és a napi ügyek intézésére együtt nem elég heti 3-4
órányi munka, de szinte biztos, hogy még napi 3-4 óra sem elég. Becslésem szerint, ahhoz hogy minden olajozottan
működjön, legalább három hónapon át napi 10 óra is kevés lehet a szekér megfelelő kerékvágásba való tereléséhez. Ha
pedig már rendesen beindulnak a dolgok, akkor egy személy számára a napi 8 órát is elérheti az elvégzendő feladatokra
fordítandó idő, ebbe az elnöki feladatkör mellet minden mást is beleértve, ami a szövetség ügyeinek vitelét érinti (titkár,
kézbesítő, gondnok, raktáros, könyvtáros, karbantartó, tanácsadó, stb.)
A tisztség betöltését úgy tudom vállalni, ha a szövetség jövedelmet biztosít a feladatok elvégzésének fejében.
A szövetség anyagi lehetőségeinek figyelembevételével a minimálbérrel elégedett lennék.
Megbízásom esetén, a fenti célok megvalósítása érdekében és az egyéb működéssel kapcsolatban elvégzett munkákról,
az ellenőrzés érdekében nyilvános munkanaplót fogok vezetni.
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szövetség megalakításakor egyik célként, több alapító részéről elhangzott, hogy a
szövetség várható bevételeiből némi fizetség is jut majd, legalább egy személy számára, aki a szövetség ügyeit intézi.
Azt hiszem sokat lendítene a magyar góélet szekerén, ha ez az óhaj nem merülne a feledés homályába.

Budapest, 2014. május 19.

Albrecht István
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I. Versenyek 

 
Év elején került sor a Gyermek és Ifjúsági Bajnokságra, melyet a Budai XI. SE rendezett 

meg. A versenyen 11-en indultak. 
A 12 év alatti kategóriában Csizmadia Miklós, a 16 év alatti kategóriában Csizmadia Ró-

bert, a 20 év alatti kategóriában Bőviz Dominik lett a győztes. 
 
A Magyar Bajnokság döntőjében 2013-ben az előző évhez hasonlóan mind a kjus, mind a 

danos kategóriában 6 versenyző vehetett részt, akik egy 4 versenyből álló sorozaton gyűjtött 
pontokkal vívhatták ki a döntőbe jutást. 

A 4 verseny a következő volt: 
1. Kispesti Nagydíj, Budapest, rendező a Barcza Gedeon SC 
A versenyen 21-en vettek részt, a győztes Bővíz Dominik lett. 
2. Magyar Nyílt Góbajnokság és Hans Pietsch Memorial, Budapest, rendező az Első 

Magyar Gó Egyesület 
A versenyen 101-en vettek részt, a győztes Antti Tormanen (Finnország) lett, aki Balogh 

Pált és Catalin Ţaranu-t (Románia) előzte meg. A verseny a Dachs Gmbh. támogatásának kö-
szönhetően az év egyik legjelentősebb európai versenye lett. 

3. Visegrádi Országok Szellemi Sport Találkozója, Budapest, rendező Barcza Gedeon 
SC 

A 20 résztvevős versenyt Bővíz Dominik nyerte, Tölgyesi Renátó és Csizmadia György 
előtt. A versenyre egy NEA pályázat keretében 335 ezer forint támogatást nyertünk el. 

4. Koreai Nagykövet Kupája, Budapest, rendező Origó Egyesület Székesfehérvár. 
A versenyen 35-en indultak, és Balogh Pál nyert Mérő Csaba és Ondrej Silt (Csehország) 

előtt. A verseny megrendezését az MGSZ 120 ezer forinttal támogatta. 
 
A bajnoki döntőn végül a következő játékosok vettek részt: 
Kjusok: Bővíz László, Fajszi Bulcsú, Kende Mátyás, Matolcsi Dávid, Matolcsi Máté, Tő-

zsér Imre 
Danosok: Balogh Pál, Bővíz Dominik, Csizmadia György, Markó Péter, Szabics Gábor, 

Tölgyesi Renátó 
A döntőt a Pagoda SE rendezte, amit az MGSZ 20 ezer forinttal támogatott. 
 



A kjus bajnok Tőzsér Imre lett. 
A danos döntőt Balogh Pál nyerte, aki ezzel négyszeres magyar bajnok lett. 
 
2013-ban fejeződött be a negyedik Előnyadásos Gó Csapatverseny, melyet az Pagoda Go 

Egyesület csapata nyert meg. Ősszel megkezdődtek az ötödik sorozat küzdelmei. 
 
A bajnokságokon kívül az MGSZ versenyrendszerébe tartozó további versenyekre is sor 

került. 
Nyulashatos (MGE) 
Csíki Kupa (Budai XI) 
Kagawa-kupa (MGE) 
Nosztalgia Kupa (Pagoda SE) 
Kondor Kupa (SDSE) 
Szilveszteri Góverseny (Budai XI) 
 
A 2013. év további örvendetes eredménye, hogy Csizmadia Róbert danos címet ért el. 
 

II. Ifjúsági Európa-bajnokság 
 
Az MGSZ az Európai Gószövetség (EGF) felkérésére vállalta a 2013. évi ifjúsági EB 

megrendezését. Csóti István lemondása után a főszervezői tisztet Ádám György vállalta. 
2012. során a korábban kiválasztott helyszín, a szentendrei Művészeti Malom lemondta a 
rendezvényt, így új helyszínt kellett keresni. Ez végül a XII. kerületi Budai Sporthotel lett. A 
rendezvény fővédnökségét Dr. Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár vállal-
ta. Védnöki posztot vállalt Pokorni Zoltán, országgyűlési képviselő, kerületi polgármester, 
valamint dr. György István országgyűlési képviselő, Budapest főpolgármester-helyettese.  

A verseny 2013. március 7-10-ig sikeresen lezajlott, 15 országból 128 versenyző indult, a 
kísérőkkel, szervezőkkel együtt összesen mintegy 300 fős rendezvényen. Mind az Európai 
Gószövetség, mind a résztvevők kifejezték elégedettségüket a rendezvénnyel, mely sikeresen 
öregbítette a Magyar Gószövetség és egész Magyarország jó hírét. 

A verseny rendezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 millió forinttal támogatta, 
így összességében csekély többlettel zártuk az eseményt. 

 

III. Kiküldetések, eredmények 
 
Az MGSZ fontos feladatának tartja, hogy nemzetközi versenyen hazánkat erős indulók 

képviseljék, akik jó eredményeket érnek el. Támogatást a versenyzők hazai versenyeken elért 
eredmények alapján kapnak. 2013-ban versenyzőink több szép sikert értek el nemzetközi 
versenyeken, újra bizonyítva, hogy a magyar gó európai szinten is a legerősebbek közé tarto-
zik. 

Jellemző ugyanakkor, hogy egyre több ázsiai születésű versenyző indul európai 
színekben, és az így megerősödő mezőnyben egyre nehezebb jó eredményeket elérni. 

 
1. Ifjúsági EB 
A Budapesten megrendezett ifjúsági EB-n a magyar színeket 33 versenyző képviselte. Az 

U20 korcsoportban Bővíz Dominik 6. helyezést ért el, az U16 korcsoportban Fajszi Bulcsú 
10., míg az U12-ben Csizmadia Miklós 12. lett.  

 
2. Amatőr Gó VB (WAGC) 
Az Amatőr Gó VB-n Mérő Csaba indulását támogatta az MGSZ, aki 4 győzelemmel és 4 

vereséggel a 21. helyet szerezte meg. 



 
3. Európa-bajnokság 
A versenyen 13 magyar versenyző indult, legjobb eredményt Mérő Csaba érte el, aki 16. 

lett. 
 
4. Csapat Európa-bajnokság 
Az interneten rendezett selejtezőkön a magyar válogatott bejutott a döntőbe, ahol 4. helye-

zést ért el. 
 
5. Páros EB 
A Pocsai Rita – Markó Péter páros 8. lett. 
 
6. Diák Európa-bajnokság 
Markó Péter 1. helyezést ért el. 
 
7. Nemzetközi Amatőr Baduk Bajnokság a Koreai Miniszterelnök Kupájáért 
A versenyen Csizmadia György képviselte Magyarországot, aki 3 győzelemmel, és 3 

vereséggel 38. lett.  
 
8. Egyéb eredmények 
 
Bővíz Dominik a friss ifjúsági-Európa bajnokot, Pavol Lisy-t legyőzve ért el 1. helyezést. 
Mérő Csaba 2., Balogh Pál 7. lett a hamburgi Kido kupán. 
 
 
 

IV. Utánpótlás 
 

2013-ban ötödik alkalommal került megrendezésre az Országos Gó Diákverseny. A ver-
senyt a diákolimpiák mintájára öt korcsoportban és két nemben rendeztük meg, többek között 
azzal a céllal, hogy szövetségünk a Magyar Diáksport Szövetség tagja legyen. A verseny 
megrendezését szövetségünk a szervezési munkán kívül érmekkel, oklevelekkel és egyéb 
tárgyjutalmakkal támogatta. 

Szövetségünk másik fontos gyermekversenye a Magyar Gyermek- és Ifjúsági Góbajnok-
ság. Szövetségünk közreműködésével több általános és középiskolában ismerkedhettek a gye-
rekek a gó játékszabályaival és a játék elméletének alapjaival, délutáni szakköri foglalkozás 
keretein belül. Mára már többen is versenyengedéllyel rendelkező góversenyzők közülük. 

A nyári szünet a gótáborok szezonja, 2013-ban Budapesten, Százhalombattán és Kálló-
semjénben támogatta az MGSZ táborok rendezését, ahol számos gyerek ismerkedett meg a 
játékkal, illetve fejlesztette tudását. 

 
V. Eszközbeszerzés 

 
Az MGSZ 2012-ben 450 ezer forintot nyert a NEA pályázatán. Az elnyert összeget egy 

latop számítógép, 27 versenykészlet és egy demonstrációs készlet beszerzésére fordítottuk, 
amire már 2013-ban került sor. 

Mivel egy-egy egyesületnek korlátozottak a készletei, az MGSZ törekszik elegendő jó mi-
nőségű készlet és óra beszerzésére, hogy jelentős versenyeket is meg lehessen rendezni Ma-
gyarországon. A beszerzett készleteket a versenyeket rendező egyesületeknek térítésmentesen 
bocsátottuk rendelkezésére (kölcsönöztük). 





A Magyar Gószövetség 2013. évi költségvetése és annak teljesülése

Terv Tény

Bevételek 1000 Ft 1000 Ft megjegyzés

áthozat 2012-ről 929

tagdíj, versenyengedély díjak 300 315

SZJA 1% 120 141

állami támogatás

pályázati források működésre és eszközbeszerzésre 785

ifi EB-rendezéssel összefüggő bevételek

egyéb 2
2013-ban felhasználható pénz

Kiadások

tagdíjak (EGF, IGF, NSSz) 120 124

főtitkári költségek 360 90 90 ezer forint 2014-re halasztva

versenyengedélyek díjai 100 84

bankköltség 30 47

könyvelési díj 60 60

honlap 20 22

egyebek 60 2

pályázati források felhasználása 914

egyesületi támogatások 380 360

utánpótlás támogatása 160 180

utazási támogatások 350 319

Versenyrendezés 300 377

ifi EB rendezéssel összefüggő kiadások

OKJ képzés 988
2013-as összes kiadás

Átvitel 2014-re 80 804

1 100

1 500 1 800

1 150

6 500 6 921

10 670 10 893

1 150

6 500 6 522

1 000
10 590 10 089





Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Gószövetség

0 0

0 0

0 0

0 0

1 112 804

1 112 804

1 112 804

1 112 1 075

1 123 1 112
51

-62 -37

1 112 1 075
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Magyar Gószövetség

167 7 104 167 7 104

2 518 2 858 2 518 2 858

132 132 132 132

1 343 2 726 1 343 2 726

1 030 0 1 030 0

2 685 9 962 2 685 9 962

167 7 104 167 7 104

1 775 9 639 1 775 9 639

390 0 390 0

582 360 582 360
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Gószövetség

2 747 2 747 9 9999 999

-62 -37 -62 -37

-62 -37 -62 -37

-62 -37 -62 -37

1 800 1 800 1 800 1 800

143 141 143 141
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 1 1 4 Budapest

Bartók Béla út

19.

1 10 2 P K 6 0 5 8 0  2 0 0 5

0 1 0 8 8 5 8 4 1

1 8 2 5 5 8 1 0 1 4 3

Matolcsi Máté

sporttevékenység

2004. évi I. törvény a sportról 49.§ d), e), m) 

gyerekek, felnőttek

200
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Gószövetség

2 685 9 962

143 141

2 542 9 821

2 747 9 999

390 0

-62 -37
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