A társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem
I.

1. a társadalmi szervezet neve:
Magyar Gószövetség
2. a társadalmi szervezet székhelye: (irányítószám; község, város; kerület; utca, út, tér
stb.; házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)
1114 Budapest,
Bartók Béla út 19.
1
3. a társadalmi szervezet képviselőjének neve:
X
Téby Attila
4. a társadalmi szervezet képviselőjének lakóhelye: (irányítószám; község, város; kerület;
utca, út, tér stb.;
1
házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)
X
1016 Budapest,
Mészáros u. 2.
1
X
5. a társadalmi szervezet célja:
Sportági Országos Szakszövetség.
6. az alapszabály kelte:

2005. 07. 26. (év, hó, nap)

7. a társadalmi szervezet szervezeti egysége jogi személlyé nyilvánítása esetén
a) a jogi személy szervezeti egység neve:
----

1



b) a jogi személy szervezeti egység székhelye: (irányítószám; község, város; kerület; utca,
út, tér stb.; házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)
---c) a jogi személy szervezeti egység ügyintéző és képviseleti szervének neve:
----

1



1

X

8. közhasznú jogállás megszerzése esetén a közhasznúsági fokozat:
Közhasznú
9. a társadalmi szervezetek szövetsége nyilvántartásba vétele esetén
a) a társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi szervezetek neve:
Agyar Sport Egyesület Budakeszi

b) a társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi szervezetek székhelye:
(irányítószám; község, város; kerület; utca, út, tér stb.; házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)
1
2092 Budakeszi
X
Fő u. 108.
c) a társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi szervezetek nyilvántartási
1
száma:
X
Pest Megyei Bíróság TE 3579

1

Amennyiben további adatot kíván a nyilvántartásba bejegyezni, a folytatást jelezze X-szel!

II.

A kérelemhez csatolandó iratok:
1. a társadalmi szervezet alakuló ülésének jegyzőkönyve

2

1

2. a társadalmi szervezet alakuló ülésének jelenléti íve a tagok nevével, lakóhelyével és
2
aláírásával
…
2
3. a társadalmi szervezet alapszabálya
1
4. a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására
2
0
és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata
5. a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolata

2

0

6. szükség szerint a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban
2
meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata
0
7. egyéb csatolt iratok

2

…..

8. szükség szerint csatolt pótlapok

2

2

III.
A társadalmi szervezet csoportba sorolása a tájékoztató alapján:

3

2

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a társadalmi szervezetet nyilvántartásba venni szíveskedjék.

Budapest, 2005. július 26.

............................................................................
a társadalmi szervezet képviselője (kérelmező)

Tanúk
Név

…………………………………….

Lakcím…………………………………….

2
3

Név

……………………………………..

Lakcím……………………………………..

Írja be a csatolt iratok számát!
Írja be a tájékoztatóból választott, a társadalmi szervezetet leginkább jellemző tevékenységnek megfelelő számot!

Pótlap
a társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez
I./3 *

Csizmadia György

I./4. *

1118 Budapest, Pannonhalmi út 35/a

I./5. *
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

A magyarországi sportszövetségekkel és a külföldön működő nemzeti gószövetségekkel
kapcsolatot épít ki.
A gósport népszerűsítésével és az általa őrzött kulturális értékek terjesztésével
kapcsolatban támogatja és ösztönzi a góval foglalkozó tanfolyamok, előadások,
bemutatók rendezését, kiadványok megjelentetését.
A gósport magyarországi elterjesztése érdekében az utánpótlás nevelésére
megkülönböztetett figyelmet fordít.
Szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését.
A sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág
versenyrendszerét,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.
Részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban.
Működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók
részvételét a nemzetközi sporteseményeken.
Meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról.
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).
Az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak,
közreműködni 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
fiatalok támogatására, nevelésére, oktatására és érdeklődésük felkeltésére.
Törekszik számukra minél több programot biztosítani.

I./9./a *

Barcza Gedeon Sakk Club

I./9./b *

1108 Budapest, Bányató u. 28.

I./9./c *

Fővárosi Bíróság

4454

*
Írja be annak a rovatnak a betűjelét, amelyre a folytatás vonatkozik (pl. társadalmi szervezet képviselőjének neve esetén: „I/3”, ekkor a harmadik
hely üresen marad; jogi személy szervezeti egység neve esetén: „I/7/a.”).
*
Írja be annak a rovatnak a betűjelét, amelyre a folytatás vonatkozik (pl. társadalmi szervezet képviselőjének neve esetén: „I/3”, ekkor a harmadik
hely üresen marad; jogi személy szervezeti egység neve esetén: „I/7/a.”).
*
Írja be annak a rovatnak a betűjelét, amelyre a folytatás vonatkozik (pl. társadalmi szervezet képviselőjének neve esetén: „I/3”, ekkor a harmadik
hely üresen marad; jogi személy szervezeti egység neve esetén: „I/7/a.”).

Pótlap
a társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez
I./9./a *

loGOsz Egyesület

I./9./b *

3534 Miskolc, Gagarin u. 24.

I./9./c *

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 3453

I./9./a *

Magyar Go Egyesület

I./9./b *

1113 Budapest, Tarcali u. 22/a

I./9./c *

Fővárosi Bíróság

I./9./a *

Székesfehérvári Origó Sportegyesület

I./9./b *

8000 Székesfehérvár, Donát u. 70.

I./9./c *

Fejér Megyei Bíróság

I./9./a *

Duna Go Egyesület

I./9./b *

1043 Budapest, Kassai utca 16. I/6.

I./9./c *

Fővárosi Bíróság

I./9./a *

Kelenföldi Gó Egyesület

I./9./b *

1113 Budapest, Tarcali u. 22/a.

I./9./c *

Fővárosi Bíróság

I./9./a *

PaGoda Egyesület

I./9./b *

1031 Budapest, Rokolya u. 33. I/3.

I./9./c *

Fővárosi Bíróság

I./9./a *

Hegyvidék Sport Egyesület

I./9./b *

1124 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 14.

I./9./c *

Fővárosi Bíróság

I./9./a *

Műegyetemi Atlétikai és Football Club

I./9./b *

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

I./9./c *

Fővárosi Bíróság

2995

1710

10806

10859

10878

8844

2122

Tájékoztató
A társadalmi szervezet az alapszabályában meghatározott célja alapján a következő tevékenységeket folytathatja:
1. kulturális tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti
kultúra ápolása),
2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása),
3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység),
4. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás),
5. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány),
6. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegély-nyújtás),
7. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása),
8. polgári védelmi, tűzoltási tevékenység,
9. környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelem, épített környezet védelem, állatvédelem),
10. településfejlesztési tevékenység,
11. jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem),
12. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok),
13. szakmai gazdasági érdekképviseleti tevékenység (pl. munkavállalói érdekképviselet, szakmai érdekképviselet),
14. politikai tevékenység,
15. egyéb.

