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Alulírott ezúton kérem a Nemzeti Gaming és eSport Sportági Szövetség Versenybizottságát, hogy 
engem az adatbázisában nyilvántartásba vegyen és részemre rajtengedélyt adjon ki a jelen 
kérelemben megjelölt versenyen történő részvételre. 

Jelen nyilvántartásba-vételre és rajtengedély kiállítására irányuló kérelem aláírásával ezúton 
kifejezetten kijelentem és elismerem, hogy 

a) A Nemzeti Gaming és eSport Sportági Szövetség alapszabályát, további valamennyi 
szabályzatát megismertem, elolvastam, elfogadtam, azokat és azok mindenkori hatályos 
előírásait magamra nézve kötelező érvényűnek ismerem el; valamint 

b) a Nemzeti Gaming és eSport Sportági Szövetségben tag sportszervezettel tagsági vagy 
bármilyen szerződéses jogviszonyban nem állok, a Nemzeti Gaming és eSport Sportági 
Szövetség által kiállított versenyengedéllyel nem rendelkezem, valamint nem vagyok 
hivatásos sportoló, így különösen nem rendelkezem sportszervezettel kötött hivatásos 
sportolói jogviszonyt létrehozó hivatásos sportolói munkaszerződéssel vagy hivatásos 
sportolói megbízási szerződéssel; valamint  

c) a Nemzeti Gaming és eSport Sportági Szövetség Adatvédelmi Szabályzatát megismertem és 
az abban foglalt tájékoztatást és egyéb rendelkezéseket megértettem és tudomásul vettem. 
Hozzájárulok, hogy a NGeS nyilvántartásba vegyen és az adataimat ebből a célból kezelje. 

d) Vállalom, hogy regisztrált szabadidő-sportolóként regisztrálok a nemzeti sportinformációs 
rendszerben, amint ennek technikai feltételei elérhető válnak. Tudomásul veszem, hogy a 
regisztráció lehetőségének a megnyílásáról a Nemzeti Gaming és eSport Sportági Szövetség 
fog értesíteni e-mailen, és vállalom, hogy az értesítést követő 15 napon belül eleget teszek a 
fenti regisztrációs kötelezettségemnek. Tudomásul veszem, hogy a regisztrált szabadidő-
sportoló közvetett és közvetlen állami sport célú és egyéb támogatásban, kedvezményben 
részesíthető. Továbbá tudomásul veszem, hogy – amennyiben technikailag lehetséges – a fent 
vállalt regisztrált szabadidő-sportolóként történő regisztrációs kötelezettségemnek a 
nevemben és helyettem – egyidejű tájékoztatásom mellett – a Nemzeti Gaming és eSport 
Sportági Szövetség is eleget tehet. 

e) Kijelentem, hogy a Battlefy, FACEIT, ESL, ESEA, CEVO, Steam platformokon csalásért az elmúlt 
2 évben nem kaptam eltiltást. 
 

□ Választható, kérjük pipával jelölje, amennyiben feliratkozik a hírlevélre. Hozzájárulok, hogy 

nevem és e-mail címem a NGeS a sportággal kapcsolatos hírek megküldése érdekében hírlevél 
megküldése során kezelje az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A 
hírlevélről bármikor leiratkozhatok. 

 

A rajtengedéllyel érintett 
verseny:1 
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1 A verseny megnevezését a versenykiírás tartalmazza. A jelen kérelemben a verseny versenykiírásban 
megadott megnevezését kell feltüntetni. 



Név:  

Battlefy user name (FACEIT 
felhasználónév): 

 

Discord felhasználónév:  

Születési hely és idő:  

Anyja leánykori neve:  

E-mail cím:  

Lakcíme:  

Keltezés:  

Aláírás:  

A 18. életévét be nem töltött Sportolóra vonatkozó további követelmények2 

Törvényes képviselő neve:  

Törvényes képviselő 
aláírása: 

 

 

 
2 A törvényes képviselő nevének megadása és aláírása szükséges, ha a sportoló a kérelem benyújtásakor 
a 18. életévét még nem töltötte be. 


