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Jegyzőkönyv 

a Magyar Gószövetség Közgyűléséről 

Időpont: 2011. december 17. 
Helyszín: Budapest, Hungária köz 1.-5. (NVS Energia Bt. Irodája) 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet): 
 Tagszervezetek képviselői: 
  Agyar SE Albrecht István elnök 
  Barcza Gedeon SC Ádám György ügyvezető elnök 
  Budai XI. SE Gerbner Tamás megbízott 
  Duna Go Egyesület Fornai Viktor elnök 
  Első Magyar Gó Egyesület Pestújhely Záhonyi Zsolt elnök 
  Hegyvidék SE -----  
  Hejőkeresztúri Táblajátékosok 

Társasága Egyesület 
----- 

 

  Kelenföldi Gó Egyesület Rapai Tibor elnök 
  loGosz Egyesület -----  
  Műegyetemi Atlétikai és Football Club -----  
  PaGoda Egyesület Mészáros Gergely elnök 
  Sárkány DSE Nádasi Balázs elnök 
  Székesfehérvári Origó Sportegyesület -----  
 MGSZ elnökség: 
  Csóti István elnök 
  Záhonyi Zsolt alelnök 
  Gerbner Tamás gazdasági alelnök 
  Major-Zéman Adrienn elnökségi tag 
 MGSZ felügyelő bizottság 
  Korossy K. Péter  
  Rapai Tibor  
 megfigyelő vendég 
  Mátyás-Peti Csaba  
Levezető elnök: Csóti István, az MGSZ elnöke 

Csóti István (Cs.I.), a közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 
mert a 13 tagszervezetből 8 képviselteti magát. 

Albrecht István (A.I.) vállalta a jegyzőkönyv vezetését 
Cs.I. felkérte Major-Zéman Adriennt és Záhonyi Zsoltot a jegyzőkönyv hitelesítésére 

A megnevezettek a jelölést elfogadták. Más névre nem érkezett javaslat. 

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 



12/2011. (XII.17.) sz. kgy. határozat: 

A Magyar Gószövetség 2011. december 17-ei közgyűlésén a levezető elnök Csóti István, a szövet-
ség elnöke, jegyzőkönyvvezető Albrecht István, jegyzőkönyv-hitelesítők Major-Zéman Adrienn 
és Záhonyi Zsolt. 

Cs.I. ismertette a közgyűlés meghívójában meghirdetett tervezett napirendet: 

1. Rövid beszámoló az Magyar Gószövetség 2011. évi munkájáról 
2. A Közgyűlés jóváhagyása a 2013. évi Ifjúsági és Gyermek Gó Európa-bajnokság 

megrendezéséhez. 
3. A 2012. évi költségvetés elfogadása. 
4. A Magyar Gószövetség Minősítési Szabályzatának elfogadása. 
5. A Magyar Gószövetség Reklámszabályzatának elfogadása. 
6. Egyebek 

Más napirendi pontra nem érkezett javaslat. 

A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

13/2011. (XII.17.) sz. kgy. határozat: 

A közgyűlés a következő napirendet fogadta el: 

1. Rövid beszámoló az Magyar Gószövetség 2011. évi munkájáról 
2. A Közgyűlés jóváhagyása a 2013. évi Ifjúsági és Gyermek Gó Európa-bajnokság 

megrendezéséhez. 
3. A 2012. évi költségvetés elfogadása. 
4. A Magyar Gószövetség Minősítési szabályzatának elfogadása. 
5. A Magyar Gószövetség Reklámszabályzatának elfogadása. 
6. Egyebek 

1.  Napirendi pont – Rövid beszámoló az MGSZ 2011. évi munkájáról 

Cs.I. az MGSZ elnöke a következőkről számolt be: 

a) Jó néhány adminisztratív hiányosság megszüntetéséről, az alábbi szabályzatok megalkotásával, ill. 
módosításával: 

- Doppingellenes Szabályzat (Antidopping Szabályzat) 
- Képesítési Szabályzat 
- Versenyszabályzat 
- Vagyonértékű Jogok Hasznosításáról Szóló Szabályzat (Reklámszabályzat) 
- Minősítési Rendszer (szabályzat) 

Sajnos az általános dopping szabályok alól nem kaphatunk felmentést, de a Magyar Antidopping 
Csoporttól annyi könnyítést kaptunk, hogy évente csak egy élversenyzőnktől várják el, hogy az 
on-line tartózkodási hely nyilvántartás vezetését, és másik négy olyan élversenyzőnk megnevezé-
sét kérik, akik rendszeresen külföldi versenyekre járnak. 

b) A bajnoki rendszer módosítása, a válogató (kvalifikációs) versenyek bevezetésével és a körmérkő-
zéses döntő visszaállításával. Úgy alakult, hogy ezek között több volt a vidéki verseny, mint a bu-
dapesti. A vidéki versenyek — Székesfehérváron a Magyar Kupa, Egerben a Magyar Nagydíj 
Nemzetközi Góverseny és Balatonfüreden a Visegrádi Országok Szellemi Sport Találkozója kere-
tén belül rendezett góverseny — jól sikerült versenyek voltak. 

c) A Reklámszabályzat első munkaanyagát Cs.I. már május, június környékén eljuttatta az elnökség 
többi tagjának, de túl sok visszajelzés nem érkezett. Ezzel szemben a közgyűlés meghívójával a 
tagszervezeteknek szétküldött változatra Albrecht István az Agyar SE nevében jó néhány módosí-
tási javaslatot tett. 



A szabályzat elfogadása azért fontos minél hamarabb, mert ebben rögzítve van, hogy milyen felté-
telekkel tudunk reklámlehetőségeket kínálni a lehetséges szponzoroknak és a szponzori pénzek be-
fogadását ennek alapján dokumentálni lehet. 

Az elfogadást a 2013-ban Szentendrén megrendezendő Ifjúsági és Gyermek Gó Európa-bajnokság 
megrendezésének lehetősége is sürgeti. 

d) Az elnökség igyekezett az ifjúság utánpótlás-nevelésére nagy hangsúlyt fektetni. Köllner Ödön, az 
elnökség utánpótlás ügyekkel megbízott tagja kezdetben nagyon lelkes volt. Előterjesztette a ter-
veit, de ezek anyagi korlátok miatt nem voltak elfogadhatók. A tervek átdolgozása már elmaradt. 

Igyekeztünk szeptemberben minél több iskolai szakkör beindítását támogatni. Ehhez részben saját, 
részben pedig pályázati forrásból tankönyv kiadását és eszközök beszerzését finanszíroztuk. 

- A kömyv elkészült, „Gó 24 leckében” címmel, szerzője Mérő Csaba. Általános vélemény sze-
rint jó anyag, októberben jelent meg. A szakköröket támogatjuk a könyvvel. 

- Eszközbeszerzési pályázaton elnyert 300e Ft-ból a lehető leggazdaságosabban akartunk olyan 
készletekre szert tenni, amelyekkel szintén a szakkörök munkáját tudjuk támogatni. 92 db 
13×13 / 9×9 –es és 115 db 9×9-es tábla készült el műanyag lemezből, az ezekhez szükséges 
kövekkel együtt. 

Újraindítottuk a Gyermek Gó Nagydíj versenysorozatot, kiegészítve a serdülő és ifjúsági korú ver-
senyzők részvételével. Várjuk az iskolai gószakkörök vezetőinek jelentkezését, hogy a sorozat 
egy-egy állomását az ő iskolájukban rendezhessük meg. 

Gerbner Tamás, a szövetség gazdasági alelnöke tájékoztatást tartott a szövetség gazdasági helyzetéről. 
Mivel a pénzügyi év még nem zárult le, a végleges beszámolót a márciusra tervezett közgyűlésen fog-
ja elfogadásra a tagság elé terjeszteni. 

Ez a napirendi pont nem kívánta meg a közgyűlés döntését. 

2. Napirendi pont – A Közgyűlés jóváhagyása a 2013. évi Ifjúsági és Gyermek Európa-bajnokság 
megrendezéséhez. 

Cs.I. A magyar góélet akkut problémája, hogy csökken a versenyzők létszáma. Ezt a „betegséget” az 
utánpótlás-neveléssel lehet kezelni. Ennek egy jó hajtóereje, ha a gyermekek elé távlati, de elérhető 
célt tűzünk ki. Egy ilyen lehet, hogy részt vehessenek egy hazai rendezésű gyermek Európa-bajnok-
ságon. Az idei Ifjúsági és Gyermek Gó EB alkalmával Záhonyi Zsolt alelnök és Csizmadia György 
külkapcsolatokkal megbízott tárgyalt Jana Hriczovával, aki az EGF ifjúsági ügyekért felelős vezetője, 
arról, hogy szándékunkban áll egy Ifjúsági és Gyermek Gó EB megszervezése. Az EGF kapva kapott 
az ötleten és már a 2012-es EB megszervezésével is szívesen megbízta volna az MGSZ-t. Erre egy 
szűk év alatt nem tudtunk volna megfelelően felkészülni, de 2013-ra elvállaltuk a rendezvény meg-
szervezését. Az EGF ezt elfogadta. 

Mérő Csaba és Pocsai Rita egy jó tervet tett le az asztalra, a rendezvény szervezésére és lebonyolításá-
ra. A rendezvény dátuma 2013. március 7-10. 

Az elnökség ennek alapján már ki is választotta a helyszínt, Szentendrét. A város vezetésével már 
megtörténtek a kezdeti tárgyalások és úgy látszik, hogy ott minden körülmény adott egy ilyen rendez-
vény lebonyolítására. A város polgármestere kifejezte szándékát a rendezvény támogatására az infrast-
ruktúra területén. Helyszínnek a „Malom ház” látszik alkalmasnak. Közelében van a „Közkonyha”, 
ahol pedig a résztvevők és kísérőik étkeztetését lehet megoldani. A Szentendrei Danubius Hotelben 
megfelelő szálláslehetőség áll rendelkezésre. Az önkormányzat ígéretet tett a helyi szállásadók bevo-
nására a szállás biztosításába és segítség nyújtására az egyéb helyi vállalkozók támogatásának elnyeré-
séhez. 

A.I. Mekkora létszámú csapatot terveztek? 



Cs.I. Természetesen ennél a három főnél sokkal nagyobb csapatra lesz szükség. A rendezvényen kb. 
250-300 vendéget kell majd kiszolgálni. Úgy kalkuláltunk, hogy kb. 15 fő aktív előkészítő és még 15 
főnyi segítő csapat elegendő lesz a zökkenőmentes lebonyolításhoz. 

R.T. Kérdezzük meg a tagszervezeteket, miben tudnak segíteni! 

Cs.I. vállalta, hogy M.Cs. és P.R. tervezetét körbeküldi a tagszervezeteknek. Az egyesületek leginkább 
abban tudnának segíteni, hogy tagjaik között felkutatják a megfelelő embereket, akik részt vehetnek a 
szervező csapat munkájában. 

Az EGF-től sajnos csak annyi támogatásra számíthatunk, hogy segít a megfelelő számú készlet és óra 
biztosításában. Ennek ellenére a rendezvány kapcsán pályázni fogunk eszközök beszerzésére, ami itt 
fog maradni a szövetség további használatára. 

Á.Gy. Jó gyakorlat, hogy többféle kísérő programot is a helyszínre visznek, ami olyan látogatókat is a 
rendezvényre vont, akik talán egyébként nem jönnének el. Ez növeli a rendezvény reklámértékét. Mi-
lyen programot lehet még odavinni a siker érdekében? 

Cs.I. A helyszín kb. 700 m2 alapterületű, jelenleg átépítés felújítás alatt áll. 2012. első negyedében 
tervezik az átadását. Sok, különböző méretű terem áll majd rendelkezésünkre. Ennek megfelelően a 
lehetőségek szinte korlátlanok. 

R.T. Mellékprogram lehet pl. távol-keleti harcművészeti bemutató is. 

Á.Gy. Talán a Nemzetközi Visegrádi Alapnál is lehet pályázni némi támogatásra. Az ő szempontjuk-
ból csak az a lényeges, hogy minél több résztvevő legyen a „visegrádi országokból”. 

A.I. Ki fogja végigvinni a szervezést? 

Cs.I. A szervező csapat irányítását, hacsak más alkalmasabb személy nem kerül előtérbe, vállalom. 
Január közepére szeretném összehívni a szervező bizottság alakuló ülését. 

N.B. Milyen az anyagi fedezet? 

Cs.I. Valószínűleg 10M Ft. Körül lesz a rendezvény teljes költségvetése. Nevezési díjat nem kérhe-
tünk a résztvevőktől, de a szállás és étkezés költségével lehet gazdálkodni. Vannak pályázati lehetősé-
gek is EU-s forrásokból. Természetesen csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a rendelkezésre álló 
keretből futja. Támogatói forrásokra is számítunk. 

F.V. Van lehetőség állami támogatást is kérni a rendezvényre? 

Cs.I. Igen. Értesüléseink szerint a hasonló rendezvényeket 2M Ft körüli összeggel szokta támogatni az 
állam. 

Á.Gy. Fontos a megnyitó és a záró ünnepélyek színvonala. 

Cs.I. Nagy siker lenne, ha legalább 100 magyar résztvevőt tudnánk indítani a versenyen, főleg a gyer-
mek korcsoportban, de az is jó, ha a magasabb korcsoportban is jelentkeznek a magyar versenyzők. 

Csóti István szavazásra bocsátotta a kérdést: „A közgyűlés az elhangzottak ismeretében támogatja-e, 
hogy Magyarország (az MGSZ) rendezze meg a 2013. évi Ifjúsági és Gyermek Gó Európa-bajnok-
ságot:” 

A közgyűlés egyhangúlag támogatta az MGSZ elnökségének javaslatát. 

14/2011. (XII.17.) sz. kgy. határozat 

A közgyűlés támogatja, hogy Magyarország (az MGSZ) rendezze meg a 2013. évi Ifjúsági és 
Gyermek Gó Európa-bajnokságot. 

3. Napirendi pont  – A 2012. évi költségvetés elfogadása 

G.T. gazdasági alelnök előterjesztette az MGSZ 2012. évi költségvetésének tervezetét, részletesen 
tájékoztatta a tagságot az egyes tételekről. 



N.B. Mennyire biztos az állami támogatás befolyása? 

G.T. Az eddigi tapasztalatok szerint a támogatás összege minden évben befolyt. Ez az 1.5M Ft az alap, 
alanyi jogon járó támogatást, amit minden országos sportági szakszövetség megkap. 

Cs.I. Utánajárunk, hogy a különféle pontszámítási alapon juttatott támogatásokból igényt tarthatunk-e 
valamekkora összegre. Véleményem szerint még egy kisebb összegre számíthatunk. 

Csóti István elfogadásra javasolta és szavazásra bocsátotta az MGSZ 2012. évi költségvetését. 

A jelenlévők ezt egyhangúlag elfogadták. 

15/2011. (XII.17.) sz. kgy. határozat 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az MGSZ, az elnökség által előterjesztett 2012. évi költség-
vetését. (2. sz. melléklet) 

4. Napirendi pont – A Magyar Gószövetség Minősítési Rendszere elfogadása. 

Cs.I. összefoglalta a minősítési rendszerrel kapcsolatos kérdéseket. 

- Az eddigi rendszert a szövetség megalakulása előtti időkből, a Magyar Gó Egyesülettől örököltük 
amit a szövetség eddig még formálisan nem vett át. 

- Az élversenyzők javaslata szerint a rendszert át kell gondolni, mert az ő szintjükön egy-egy vere-
ség túl nagy visszaesést okoz az Élő-pontszámban, viszont onnan elég nehéz újra visszakapasz-
kodni a korábbi szintre. Az EGF minősítési rendszerében ez könnyebben teljesíthető. 

- Az alsóbb szinteken a győzelmek száma szerinti előreminősítés konfliktusokat okoz. 
- Egyes olyan versenyzők, akik korábban magasabb szinten álltak a ranglistán, túl nagy minősítés-

beli ingadozással neveznek az előnyadásos és az anélküli versenyeken. Ez a többi versenyző, az 
ellenfeleik versenyét „rontja”. 

A szövetség elnöksége az év első felében megalakította a Minősítési Bizottságot. Ennek tagjai Csiz-
madia György, a magasabb szintű versenyzők képviseletében és mint matematikában jártas személy, 
Korossy K. Péter, a rendszer jelenlegi kezelője és Kőszegi Sándor aki korábban kezelte a rendszert. 

A velük folytatott kezdeti beszélgetések során felmerült a kérdés, hogy szükség van-e saját minősítési 
rendszer használatára? K.K.P. és K.S. meggyőzték az elnökséget, hogy nem célszerű megszüntetni a 
jelenlegi rendszert és áttérni az EGF rendszerének kizárólagos használatára, de egyetértettek abban, 
hogy javítás szükséges. A bizottság kidolgozta a rendszer módosított változatát, amit a tagszervezetek 
a közgyűlési meghívóval együtt megkaptak. 

A szabályzat vitája során szó esett a sakkozók (FIDE) és az EGF minősítési rendszeréhez való vi-
szonyról, az Élő-pontok inflációjáról, a „bemondásos” minősítésről, a Minősítési Bizottság szerepéről 
a rendszerben, a góversenyek fontossági kategóriáiról és ezzel kapcsolatban azok színvonaláról, az 
egyes versenyek résztvevőinek létszámáról, illetve, hogy ezek a tényezők hogyan befolyásolják az 
Élő-pontok alakulását és ezzel a rendszer „jóságát”. 

Végül a jelenlévők a következő módosítások rögzítését tartották szükségesnek a szabályzatban: 

- A rendszer csak 19×19 és 13×13 vonalas játékterű táblán lezajlott versenyek eredményeit használ-
ja fel. 

- A 19×19-es hazai versenyeken csak az Élő-pontnak megfelelő minősítéssel lehet elindulni. Ez 
érvényes a nemzetközi versenyekre is, kivéve, ha a nemzetközi szervezetek — EGF, IGF (Nem-
zetközi Gószövetség) — valamely szabálya, vagy a versenykiírás másképp nem rendelkezik. 

- A 13×13-as versenyeken — ezeket általában alacsonyabb szinten játszó gyermekek számára ren-
dezik — megfelelő önmérséklettel, tetszés szerinti minősítéssel lehet indulni. 

- A rendszerben megjelenő új játékosok induló Élő-pontját a rendszer kezelője — aki tagja az MB-
nek — állapítja meg. A rendszer kezelője szükség esetén az MB döntését is kérheti ennek kapcsán. 

A módosítási javaslatok tárgyalása végén és a szavazás előtt N.B. megkérdezte K.K.P.-t, a zMB jelen-
lévő tagját, hogy elfogadható-e a módosítás. K.K.P. elfogadhatónak ítélte a javaslatokat. 



A napirendi pont tárgyalása közben Ádám György, a Barcza SC képviselője távozott, de ettől a köz-
gyűlés határozatképes maradt. 

A közgyűlés a fenti módosításokkal, hat igen szavazattal egy tartózkodás mellett, elfogadta a Minősí-
tési Szabályzatot. 

16/2011. (XII.17.) sz. kgy. határozat 

A közgyűlés elfogadta a Magyar Gószövetség  Minősítési Rendszerét (Minősítési Szabályzatát). 
(3. sz. melléklet) 

5. Napirendi pont – A Magyar Gószövetség Reklámszabályzatának elfogadása 

Cs.I. néhány szóval újra előadta a Reklámszabályzat fontosságát és az elfogadásának sürgősségét a 
2013. évi Ifjúsági és Gyermek Gó EB szervezésének elindítása miatt. 

A közgyűlési meghívóval együtt szétküldött tervezet módosítására egyetlen érdemi javaslat érkezett 
A.I. részéről: A szabályzat címe legyen a Sporttörvénynek megfelelően „Vagyoni Értékű Jogok Hasz-
nosításáról Szóló Szabályzat (Reklámszabályzat)”. A jelenlévők a módosítási javaslattal egyetértettek. 

A közgyűlés a fenti módosítással, egyhangúlag elfogadta a Reklámszabályzatot. 

17/2011. (XII.17.) sz. kgy. határozat 

A közgyűlés elfogadta a Magyar Gószövetség Vagyoni Értékű Jogok Hasznosításáról Szóló Sza-
bályzatát (Reklámszabályzatát). (4. sz. melléklet) 

6. Napirendi pont – Egyebek 

N.B. élő szóban tolmácsolta Köllner Ödön, korábban e-levélben feltett kérdéseit, kéréseit. 

Cs.I. röviden válaszolt a feltett kérdésekre. 

Ezek a kérdések sem kívántak újabb közgyűlési határozatot. 

Miután újabb kérdés nem merült fel, Cs.I. a közgyűlést berekesztette. 

 

 

1. sz. melléklet 

A közgyűlés jelenléti íve. (Külön lapokon.) 



2. sz. melléklet 

A Magyar Gószövetség 2012. évi költségvetése 

 

Bevételek  

áthozat 2011-ről 868 eFt 

tagdíj, versenyengedély díjak 300 eFt 

SZJA 1% 120 eFt 

állami támogatás 1 500 eFt 

pályázati források működésre és eszközbeszerzésre 2 000 eFt 

Nemzetközi Páros Gó szövetség támogatás 245 eFt 

Ifjúsági EB-vel kapcsolatos pályázati bevételek 2 000 eFt 

Ifjúsági EB-vel kapcsolatos szponzori bevételek 1 500 eFt 

2012-ben felhasználható pénz 8 533 eFt 

  

Kiadások  

tagdíjak (EGF, IGF, NSSz) 170 eFt 

versenyengedélyek díjai 60 eFt 

bankköltség 40 eFt 

könyvelési díj 60 eFt 

honlap 20 eFt 

egyebek 100 eFt 

marketingköltségek 200 eFt 

főtitkár javadalmazása 660 eFt 

Eszközbeszerzés 3 000 eFt 

Ifjusági EB rendezésével kapcsolatos költségek 2 000 eFt 

egyesületi támogatások 300 eFt 

utánpótlás támogatása 250 eFt 

utazási támogatások 800 eFt 

VB 175 eFt 

ifjúsági EB 75 eFt 

páros EB 80 eFt 

EGCC 80 eFt 

női EB 40 eFt 

páros VB 350 eFt 

Versenyrendezés 460 eFt 

ifjúsági bajnokság 20 eFt 

páros bajnokság 10 eFt 

csapat verseny 120 eFt 

Magyar Kupa 50 eFt 

Magyar GP 130 eFt 

Balatonfüred 30 eFt 

Magyar Bajnokság 100 eFt 
  

2012-es összes kiadás 8 120 eFt 

  

Átvitel 2013-ra 413 eFt 



3. sz. melléklet 

Az MGSZ Minősítési Rendszere (Minősítési Szabályzata). (Külön lapokon önállóan.) 

 

4. sz. melléklet 

Az MGSZ Vagyoni Értékű Jogok Hasznosításáról Szóló Szabályzata (Reklámszabályzata). 

(Külön lapokon önállóan.) 

Budapest. 2011. december 17. 

................................................ 
jegyzőkönyvvezető 

................................................ 
levezető elnök 

................................................ 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

................................................ 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


