
Figyelem!!! 
 

Kitöltési útmutató 
T. egyesületi vezetők! 

Célszerű, hogy ebből az adatlapból készítsetek egy olyan változatot, amiben kitöltitek az egyesületetek adatainak sorát, 
(egyesület neve, székhely), hasonlóan a szövetség adataihoz. Beilleszthető az egyesület logója is a szövetségé alá. 

Az „1. Egyesület:” cimkét meg kell hagyni, különben a többi címke számozása borul és a hátoldali nyilatkozatban ez 
csúszást okoz!!!!!! 

Az így előkészített adatlapot juttassátok el a tagjaitokhoz elektronikus kitöltésre (ebben az esetben érdemes törölni a 
kézi kitöltésre szánt változatot, az itteni 3. oldalt), illetve a kézi kitöltésre szánt változatot (itt 3. és 4. oldal) kétoldalasan 
nyomtassátok ki és ezt töltsék ki azok, akiknek nincs lehetőségük az elektronikus kitöltésre. 

Kérlek benneteket, hogy ha a kérelmező kézzel töltötte ki az adatlapot, ennek alapján állítsátok elő az elektronikus vál-
tozatot, vagy a szövetség honlapján az alább leírtak szerint ellenőrizzétek, módosítsátok az adatbázisban nyilvántartott 
adatokat! Az elektronikusan kitöltött adatlapot küldjétek el a fotitkar@goszovetseg.hu e-címre, vagy jelezzétek, hogy az 
adatokat ellenőriztétek, módosítottátok. Kérem, hogy ha az adatokat NEM ellenőriztétek, vagy módosítottátok a nyil-
vántartásunkban, akkor azt külön jelezzétek! 

T. kitöltők! (versenyzők, egyesületi vezetők) 

Az adatlapot lehetőleg elektronikusan töltsétek ki! Ha erre nincs mód, kinyomtatás után kézzel is kitölthető. Amelyik 
mezőkben a tartalomra utaló segítő szöveget találtok (ezek zárójelben vannak), azokat írjátok felül! 

Elektronikus kitöltés esetén a fényképet is beszúrhatjátok a helyére, ha van elektronikus igazolványkép (lehetőleg egy-
színű világos háttérrel szemből készült, kellően megvilágított, árnyék nélküli, nem retusált arckép) a versenyzőről, 7/8 
(szélesség/magasság) méretarányban, legalább 350×400 képpont méretben. 

Nagyon sok segítséget jelentene, ha az adatokat a szövetségi honlapon a versenyzők adatlapján is karbantartanátok. Erre 
minden versenyzőnek lehetősége van, aki regisztrált a szövetség honlapján ( http://goszovetseg.hu ) és a bejelentkezési 
azonosítója össze van kapcsolva a versenyzői adataival. Aki nem látja a nyilvántartott adatait, annak ez az összekapcso-
lás még nincs beállítva. Kérlek benneteket, ezt jelezzétek egy e-levélben, a bejelentkezési azonosító és a név megadásá-
val, a fotitkar@goszovetseg.hu e-címre és a lehető leghamarabb létrehozom a kapcsolatot! Ezáltal biztosítjuk a jogsza-
bályban előírt lehetőséget a nyilvántartott adataitokba való betekintésre is. 

Az egyesületek adminisztrátorának is lehetősége van a saját egyesülete versenyzőihez tartozó adatok a karbantartására. 
(És az egyesület adatainak karbantartására is.) Egyelőre egy egyesülethez csak egy adminisztrátor tartozhat. 

A fénykép kézi kitöltésnél is lehet elektronikus. Ebben az esetben azt az MGSZ főtitkárának kell eljuttatni, a 
fotitkar@goszovetseg.hu e-címre! 

Kérlek benneteket, hogy elektronikus kitöltés esetén ezt a kitöltési útmutatót, a figyelmes elolvasás után, töröljétek a 
kitöltendő adatlapból! Ugyanígy a kézi kitöltésre szánt, harmadik oldalt is! 

Az adatlapokat egy-egy lapra kétoldalasan kell kinyomtatni! A lap elejére az adatlapot, vagyis ennek a fájlnak a 2. olda-
lát, (kézi kitöltésre szánt példányoknál a 3. oldalát), a hátoldalra a nyilatkozatot, vagyis a 4. oldalt kell kinyomtatni! 

Új versenyzőnél NE töltsétek ki a nyilvántartási szám mezőt! Megújítás, vagy változás bejelentésénél sem kötelező 
ennek a kitöltése. 

Az 1.-11. sz. adatok (Egyesület adatai, sportág, amatőr/hivatásos, név, anyja neve, neme, születési idő és hely, 
állandó lakcím) kitöltése kötelező! Ne mulasszátok el kitölteni a keltezést sem! 

Az előzőhöz hasonlóan a „Minősítés” (16.) adatot sem kell kitölteni. 

Nem kell kitölteni az „Az igénylőlap kitöltésének oka” adatot. Ezt a szövetségi nyilvántartás alapján az ügyintéző fogja 
kitölteni. Ha mégis kitöltitek, nagyon figyeljetek a pontos választásra! 

A címadatoknál (állandó lakcím, postacím) külön soron (10. és 11., ill. 12. és 13.) töltsétek ki az irányítószámot és tele-
pülést, illetve a címet! A postacímet természetesen csak akkor kell megadni, ha az nem egyezik az állandó lakcímmel.) 

A hátoldali „Nyilatkozatot” (itt a 4. oldal) kinyomtatás után külön alá kell írni. A nyilatkozatot az adatlapok hátolda-
lára kell kinyomtatni! Tehát egy-egy versenyzőről egy-egy lap keletkezzen! Enélkül az adatlap érvénytelen. 

Lényeges változás a korábbihoz képest, hogy az NSSZ minden regisztrált versenyző részére köt sport-balesetbiztosítást. 
Emiatt kimaradt a kérdés, hogy köthet-e! 

Az NSSZ tájékoztatása szerint a versenyzők adatait nem szokták továbbítani a telefontársaságnak, ennek ellenére nem 
árt, ha az adatkezelésről erre vonatkozólag is van nyilatkozat. 

 

Csak hiánytalanul kitöltött, minden szükséges helyen aláírt és megfelelő fényképpel ellátott 
adatlap alapján tudunk versenyengedélyt kiállítani. 
Az elkészített kártyákat csak az ennek megfelelő (papír) adatlapok átvétele után adjuk át! 

 

Köszönettel: 

A Magyar Gószövetség főtitkára 



 

Nyt. sz.:     

 

MAGYAR GÓSZÖVETSÉG 
1114 Budapest, Bartók Béla út 19. 

 

1. Egyesület: 

(Tagszervezet) 
(Székhely) 

 

Adatlap / Versenyengedély-kérőlap 

2. Sportág: 

GÓ 
3. amatőr / 
hivatásos  A 

Az igénylőlap kitöltésének oka:  � új � megújítás � átigazolás � adatváltozás � pótlás 

4. Név:  

5. Anyja neve:  

6. Neme: (F/N)  7. Szül. dátum  (év, hó, nap):  

8. Születési hely:  9. Állampolgárság:  

10. Állandó lakcím: (Irsz.) (Település) 

11.  (Cím) 

12. Postacím:   

13.   

14. e-címe(i):  

15. telefon(ok):  

16. Minősítés:    

 

Kelt: ....................................,  ........ év .................... hó ..... nap. 

Kiskorú esetében a gondviselő OLVASHATÓ neve, címe és aláírása. ………………………………………………… 

 ……………………………………………………… Az egyesület aláírása és pecsétje 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… ………………………………………………… 

 ……………………………………………………… Versenyző aláírása 

Figyelem!!! A hátoldali nyilatkozatot is alá kell írni! 

 
 
 
 

fénykép 
(35x40 mm) 



 

Nyt. sz.:     

 

MAGYAR GÓSZÖVETSÉG 
1114 Budapest, Bartók Béla út 19. 

 

1. Egyesület: 

(Tagszervezet) 
(Székhely) 

 

Adatlap / Versenyengedély-kérőlap 

2. Sportág: 

GÓ 
3. amatőr / 
hivatásos  A 

Az igénylőlap kitöltésének oka:  � új � megújítás � átigazolás � adatváltozás � pótlás 

4. Név:                             

5. Anyja neve:                             

6. Neme: (F/N)   7. Szül. dátum (év, hó, nap):            

8. Születési hely:                 9. Állampolgárság:         

10. Állandó lakcím:                             

11.                              

12. Postacím:                             

13.                              

14. e-címe(i):                             

15. telefon(ok):                             

16. Minősítés:      

 

Kelt: ....................................,  ........ év .................... hó ..... nap. 

Kiskorú esetében a gondviselő OLVASHATÓ neve, címe és aláírása. ………………………………………………… 

 ……………………………………………………… Az egyesület aláírása és pecsétje 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… ………………………………………………… 

 ……………………………………………………… Versenyző aláírása 

Figyelem!!! A hátoldali nyilatkozatot is alá kell írni! 

 
 
 
 

fénykép 
(35x40 mm) 



Nyilatkozat 

A túloldali adatlap kitöltésével és aláírásával kérem felvételemet, ill. tagságom meghosszabbítását az adatlap fejlécében feltüntetett 
sportegyesületbe(n). Kijelentem, hogy a sportegyesület és a Magyar Gószövetség (MGSZ) alapszabályát és egyéb szabályait magam-
ra nézve kötelezőnek fogadom el. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az MGSZ a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkori jog-
szabályi rendelkezéseknek megfelelően, a „Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat” szerint kezelje. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az MGSZ és tagszervezetei, a túloldalon megadott személyes adataim közül az 1., 4., 6. és 16. pont alatti-
akat (egyesület, név, nem, minősítés), a 7. pont alatti (születési dátum) alapján számított korcsoportomat, a minősítésem változásait, a 
versenyzők névsorában, ranglistáján és a versenyek nevezési- és eredménylistáján teljes nyilvánossággal szerepeltesse. 

Az 5., 7., 8., 9. pont alatti adatok nem nyilvánosak. A többi személyes adatom egyéb helyen történő megjelentetéséről az alábbiak 
szerint rendelkezem. 

A következők nyilvánosság kódok adhatók meg: 

A – teljes nyilvánosságú; 
B – a nyilvántartásban szereplő (az MGSZ tagjaival tagsági viszonyban álló) személyek számára; 
C – csak a saját egyesület tagja számára; 
D – nem nyilvános. 
A meg nem adott kódok alapértelmezése D. 

 

Fénykép:  10.  11.  12.  13.  14.  15.  
 

A túloldali adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az MGSZ a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat, a 14. és 15. 
(telefonszám, e-cím) pont alattiak kivételével továbbítsa a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (jelenleg SIR) számára, valamint az 
adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze. 

A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1) bekezdése értelmében hozzájáru-
lok ahhoz, hogy a Nemzeti Sportszövetség, mint szerződő fél a javamra – mint biztosított javára – baleset-biztosítási szerződést 
kössön az AXA Magyarországgal. (1074 Budapest Rákóczi út 70-72., Tel.: 06/40-303030, www.axa.hu) — a továbbiakban: Biztosí-
tó — és ennek érdekében hozzájárulok az 1.-13. pont alatti adataimnak, a Biztosító részére történő továbbításához és azoknak a 
Biztosító általi kezeléséhez. 

A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a 4.-15. pontokban feltüntetett személyes adataimnak a Vodafone Magyarország Zrt. és a 
Biztosító részére történő átadásához és azok marketing nyilvántartásában való kezeléséhez abból a célból, hogy a jövőben a közvet-
len üzletszerzési tevékenységük során a kapcsolatot velem felvehessék és termékeikkel, szolgáltatásaikkal kapcsolatos üzleti ajánlata-
ikkal megkeressenek. Tudomásul veszem, hogy a fenti cégekhez intézett írásbeli nyilatkozatommal bármikor kérhetem adataim 
törlését az adott cég marketing nyilvántartásából. 

Az adataimat továbbíthatják a fent megjelölt cégeknek marketing nyilvántartásba: � igen  � nem 

....................................................... 
aláírás 

(kiskorúnál gondviselő) 


