
 
 
 
 
 
 
 
 

A MAGYAR GÓSZÖVETSÉG 
 

IGAZOLÁSI, NYILVÁNTARTÁSI,  
ÉS ÁTIGAZOLÁSI 

 
SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005. május 31. 
 
 



 - 2 - 

I. Általános Rendelkezések 

1.§ Bevezető Rendelkezések 

(1) A rendelkezés hatálya kiterjed minden, a Magyar Gószövetséggel (továbbiakban: MGSZ) 
tagsági viszonyban lévő magyarországi gó egyesület, az azokkal tagsági viszonyban álló 
góversenyzőkre, valamint a hazai versenyrendszerben résztvevő külföldi góversenyzőkre 
(továbbiakban: góversenyző). 

 

(2) A MGSz a Az ISM 3/2001. (IV.5) számú miniszteri rendelet alapján a magyarországi 
góversenyzőknek amatőr versenyengedélyt ad ki. 

(3) A rendelkezés alkalmazásában: 
a) nyilvántartás: a góversenyző góegyesületi tagsági viszonyának rögzítése és a nyilvántar-

tás megfelelő adatainak a MGSZ adattárába történő bejegyzése, 
b) versenyengedély: a nyilvántartásba vett góversenyző és góegyesületi tagsági viszonyá-

nak megfelelő góegyesület kérésére kiadott és az MGSZ nyilvántartásába bevezetett ver-
senyzési és részvételi engedély, 

c) átigazolás: amelynek folyamán a góversenyző góegyesületétől megválik és új 
góegyesülettel köt megállapodást érvényes, vagy lejárt versenyengedélyének megújítása 
céljából, 

d) átigazolási időszak: A MGSz átigazolási időszaka minden év januárja. Ennek végéig a 
versenyzők (új) egyesülete megkéri a következő évre érvényes versenyengedélyt. 

(4) Az MGSZ által rendezett vagy az MGSZ által jóváhagyott (regisztrált) versenyen, mérkő-
zésen - ha a jogszabály vagy a verseny- és játékszabályok, illetőleg a versenykiírás másként 
nem rendelkezik - csak e rendelkezés szerint nyilvántartott és az MGSZ versenyengedélyé-
vel rendelkező góversenyző vehet részt. 

(5) A nemzetközi versenyeken, különös tekintettel az Európa- és világbajnokságokra, a nem-
zeti színeket csak versenyengedéllyel rendelkező magyar állampolgár versenyző képvisel-
heti. 

2.§ A góversenyzők központi országos nyilvántartásával kapcsolatos szabályok 

(1) A góversenyző nyilvántartásba vétele 
a) A góversenyző nyilvántartását a góversenyző és góegyesületének együttes kérelmére az 

MGSZ végzi. 
b) A nyilvántartásra irányuló kérelmet - az e célra rendszeresített "Nyilvántartó lap"-on (1. 

sz. melléklet) kell előterjeszteni az MGSZ részére. 
c) A nyilvántartási kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a góversenyző személyi adatait, (név, születési hely, születési dátum), 
- - a góegyesület nevét és székhelyét, 
- - a nyilvántartás kérelmének dátumát. 

d) A nyilvántartásra vonatkozó kérelmet a 18. életévet még be nem töltött góversenyző ese-
tén szülői igazolásra jóvá kell hagyatni a benyújtást megelőzően. 

e) A góversenyző nyilvántartási adatai alapján nyilvántartási számot kap, amelyről az 
MGSZ értesíti mind a góegyesületet, mind a góversenyzőt. 



 - 3 - 

f) A góversenyzők névsorszerinti jegyzékét, (nyilvántartási számát, nevét és 
góegyesületének adatait) az MGSZ közzéteszi, azt rendszeresen frissíti. 

g) A nyilvántartásban észlelt hibákról a góversenyző és góegyesülete együttesen az  
MGSZ-t értesíti, annak javításáról az MGSZ köteles gondoskodni. 

(2)  
a) A góversenyzőt csak egyszer lehet nyilvántartásba venni. 
b) A nyilvántartásért a góversenyzőnek a felvételekor nyilvántartási díjat kell fizetni az 

MGSZ részére. 

(3) A góversenyző nyilvántartásból való törlése:  
a) A nyilvántartásból törölni kell a góversenyzőt, aki meghalt. 
b) A törlést az MGSZ hivatalból a góegyesület bejelentése alapján hajtja végre. 
c) A nyilvántartásból való törlésért díj nem fizetendő. 

3.§ A versenyengedéllyel kapcsolatos szabályok 

(1) A góversenyző versenyengedélye 
a) Csak nyilvántartott góversenyző (nyilvántartási számmal rendelkező) kaphat versenyen-

gedélyt. 
b) Csak versenyengedéllyel rendelkező góversenyző vehet részt az MGSZ által regisztrált 

egyéni- vagy csapatversenyen. 
c) A versenyengedély tartalmazza: 

- a góversenyző nevét, 
- a góversenyző születési helyét és idejét, 
- a Magyar Gószövetség nevét, 
- a góversenyző nyilvántartási számát, 
- a sportág megnevezését (gó), 
- a góversenyző élő pontszámát, nemzetközi élő pontszámát, 
- a góegyesület megnevezését, amely a versenyengedélyt a góversenyző részére kérte, 
- a versenyengedély érvényességének határnapját, 
- a versenyengedély nyilvántartási számát, 
- a versenyengedély kiállításának dátumát, 
- az MGSZ főtitkárának aláírását, 
- az MGSZ pecsétjét, 
- a góversenyző fényképét. 

(2)  
a) Minden góversenyző gó sportágban egyetlen versenyengedéllyel rendelkezhet. 
b) Az új versenyzők igazolása az egyesülethez, az első versenyengedély kérésével megtör-

ténik. 
c) A versenyengedély iránti kérelmet az igényléshez szükséges űrlap kitöltése és a szüksé-

ges sportorvosi vizsgálatok elvégzése után, minden versenyző az egyesületéhez nyújtja 
be. Az összegyűjtött kérelmeket, a versenyengedélyek díjának egyidejű befizetésével 
vagy átutalásával az egyesület juttatja el a MGSZ-hez. A kérelemhez mindenkor mellé-
kelni kell a góversenyzőről készített, 3 hónapnál nem régebbi igazolványképet is. 

d) A versenyengedély kiadását az e célra rendszeresített lapon ("Versenyengedély kérelem" 
lásd 2. sz. melléklet) kell kérni. Az űrlap mintáját a MGSZ honlapján elektronikus for-
mában elérhetővé kell tenni. Az egyesületek ebbe saját adataikat beszerkeszthetik. A űr-
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lap helyes kitöltését az egyesületnek ellenőriznie kell. Az űrlap hiányos, vagy hibás ki-
töltéséből származó késedelemért a MGSZ nem vállal felelősséget. 

e) A versenyengedély kártyát az MGSZ központilag juttatja el a versenyző egyesületéhez, 
lehetőleg 5, de legfeljebb 15 munkanapon belül. Ha ennek kiállítása (elkészítése) tech-
nikai akadályba ütközik, a versenyző bejegyzéséről szóló igazolást kell kiadni. Utóbbi 
esetben a kártyát, elkészülte után, a lehető leghamarabb el kell juttatni a versenyző egye-
sületéhez. Az igazolással rendelkező versenyzőt is versenyengedéllyel rendelkezőnek 
kell tekinteni. 

f) A versenyengedély kártyát a versenyző egyesülete adja át a versenyzőnek. 
g) A versenyengedély a lejáratának napjáig érvényes. A versenyengedély érvényességét el-

veszti, ha:  
- hatályos fegyelmi büntetés alapján annak visszavonását rendelték el, 
- a góversenyző meghalt. 

h) A versenyengedély kiadásáért a mindenkor érvényes versenyengedélyi díjat kell fizetni 
az MGSZ részére, amely erről számlát ad a góversenyző, vagy a sportszervezete részére. 

i) A versenyengedély legmagasabb díját a MGSZ közgyűlése állapítja meg. Az ebből adha-
tó kedvezményekről a MGSZ elnöksége dönt. 

j) A góversenyző versenyengedélye érvényes az érvényességi időszakon belül (a verseny-
engedély kiadásától a tárgyévet követő január hó 31-ig) csapatversenyekre (felnőtt, ifjú-
sági, női stb.), valamint az országban regisztrált összes egyéni verseny bármelyikére. 

k) A góversenyző versenyengedélyével jogosult hazai élőpontszámszerző egyéni versenyen 
is résztvenni. 

l) A csapatversenyen az érvényes versenyengedéllyel csak annak a góegyesületnek a képvi-
seletében versenyezhet, amelyik a versenyengedélyében szerepel. 

m) Egyéni versenyeken csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező góversenyzők verse-
nyezhetnek. Az egyéni versenyen szereplő nem magyar állampolgárságú versenyzők - ha 
nem vesznek részt magyarországi csapatbajnokságban - jogosultak szerepelni érvényes 
versenyengedély nélkül is. 

4.§ A góversenyző versenyengedélye érvényességének meghosszabítása 

(1)  
a) A góversenyző versenyengedélye érvényességi időtartamának meghosszabbítását kérhe-

ti, ha az átigazolási időszakban úgy döntött, hogy a következő versenyévadban továbbra 
is ugyanabban a góegyesületben kíván szerepelni. 

b) A góversenyző versenyengedélye érvényességének meghosszabbítási kérelmével egyide-
jűleg az MGSZ pénztárába a versenyengedély díjat be kell fizetni és mellékelni kell az 
érvényes - előző időszakra vonatkozó - versenyengedélyt meghosszabbítása céljából. 

c) A versenyengedély 1 év időtartamra hosszabbítható meg. 

5.§ A góversenyző átigazolása más góegyesületbe 

(1) A góversenyző az átigazolási időszakban szabadon dönthet, hogy továbbra is régi 
góegyesületében kíván-e szerepelni, vagy sem. 
a) Ha a góversenyző az átigazolási időszakban úgy dönt, hogy más góegyesületben kívánja 

folytatni versenyzését, akkor átigazolási, új versenyengedély kiállítási kérelmet kell be-
nyújtania új góegyesületével egyetértésben. 
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b) Nem kaphat új versenyengedélyt az a góversenyző, aki 
- az MGSZ által hozott fegyelmi határozat alapján eltiltás alatt áll, illetve, 
- aki az átigazolási időszak alatt egynél több versenyengedély kiállítását kérte, 

c) Az átigazolás kérése a góversenyző részéről a "Versenyengedély kérelem" kitöltésével és 
annak benyújtásával történhet. A kérelemnek tartalmaznia kell a régi góegyesület előző 
versenyengedélyének sorszámát, az új góegyesület adatait, a versenyző és a góegyesület 
felelős vezetőjének aláírását. Az átigazoláskor az átigazolási díjon felül az új verseny-
engedélyi díj is fizetendő. 

d) Ha a góversenyző az átigazolási időszakon kívül nyújt be új góegyesületével együttesen 
"Versenyengedély kérelem" lapot, akkor csak abban az esetben kaphat új versenyenge-
délyt, ha a góversenyző a benyújtás dátumától visszaszámított 365 napon belül - sem az 
MGSZ által regisztrált egyéni, sem csapatversenyen - nem játszott, új versenyengedé-
lyén az új góegyesületének adatai szerepelnek majd. Ez esetben az átigazolással egyide-
jűleg a góversenyző régi góegyesületében való szerepeltetése a továbbiakban jogtalanná 
válik. 

e) Évközi átigazolás esetén a régi versenyengedély kártya bevonása, vagy érvénytelenítése 
után újat kell kiadni, aminek díja megegyezik a teljes évi versenyengedély díjával. 

f) A góversenyző átigazolásához régi góegyesületének hozzájárulása szükséges. A régi 
góegyesület a hozzájárulását csak abban az esetben tagadhatja meg, ha nemleges nyilat-
kozatához csatolja a góversenyzővel kötött szerződése másolatát és megjelöli, hogy mi-
lyen követelése van még a góversenyzővel szemben. 

g) Az MGSZ az átigazolást végrehajtja,  
- ha a góegyesület nem csatolt szerződésmásolatot, 
- a játékengedély kérelem formailag és tartalmilag megfelel az előírásoknak. 

h) Az MGSZ az átigazoláskor a versenyző régi góegyesületét az átigazolás tényéről értesíti. 
i) Az MGSZ a versenyengedéllyel rendelkező góversenyzők versenyzési, illetőleg játékjo-

gosultságát - a verseny tisztasága érdekében - korlátozhatja, a korlátozó tényezőket a 
verseny kiírásában közölni kell. 

j) Ha a góversenyző rendelkezik versenyengedéllyel és azt olyan góegyesülettel együttesen 
kérte, amely megszűnt, a góversenyző új versenyengedély kiadását - a 3. § 1. bekezdése 
szerint - bármely más góegyesülettel együttesen kérheti, függetlenül attól, hogy a kére-
lem benyújtása átigazolási időszakba esik-e vagy sem. Az ilyen irányú kérelemhez csa-
tolni kell a góegyesület megszűnéséről szóló határozat másolatát is. 

k) Góegyesületek egyesülése esetén a létrehozott egyesített góegyesület góversenyzőit en-
nek megfelelő versenyengedéllyel kell ellátni. Az ez irányú kérelmet az egyesült 
góegyesület összes góversenyzője részére egyidejűleg, egyszeri alkalommal kell benyúj-
tani, minden egyesített góegyesületbe tartozó góversenyző régi góegyesülete szerinti 
versenyengedélyének mellékelésével. Az új versenyengedélyek kiadásával egyidejűleg 
az összes góversenyző régi versenyengedélye bevonásra kerül. A góversenyzők új ver-
senyengedélyi díját az újonnan egyesített góegyesület egy összegben fizeti. 

l) Azon góversenyzőket, akik a góegyesületek egyesítésekor a k) bekezdés szerinti külön 
eljárásból kimaradtak, úgy kell tekinteni, mintha megszűnt góegyesületnek lettek volna 
tagjai, eszerint szabadon kérhetik - bármely góegyesülettel együttesen - versenyengedé-
lyük kiadását. 
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6.§ Versenyzésre kötött szerződések, leléptetési és nevezési díjak 

(1)  
a) A góegyesületek közötti megállapodások, a góversenyzők és góegyesületeik közötti 

szerződések tartalmát az MGSZ külön nem vizsgálja, de azt az átigazolási kérelmek be-
nyújtásával egyidejűleg a felek bármilyen vitája esetén az MGSZ részére be kell mutat-
ni. 

b) Az MGSZ az átigazolási kérelemnek helyt ad, vagy azt visszautasítja az érdekeltek által 
benyújtott érvényes szerződések vizsgálata után. 

c) Az átigazolási kérelem elbírálása ellen az MGSZ Elnökségéhez lehet fellebbezést be-
nyújtani. 

7.§ A szabályzat érvényessége 

(1)  
a) E szabályzat 2005. május 31.-től lép életbe. 
b) Ez a szabályzat hasonló tartalmú, magasabb szintű jogszabály hatálybalépésével - annak 

megfelelően - 30 nap alatt módosításra kerül. 
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