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BELÉPÉSI NYILATKOZAT – TAGFELVÉTELI KÉRELEM 
 

- Rendes tagsági jogviszony létesítéséhez - 

 

Alulírott ……………………..……………………………………………………………………… kérem  felvételem   

a  Danubius  Dog Klub (székhely: 7772 Villánykövesd, Kossuth Lajos utca 33., továbbiakban: Egyesület), 

mint fajtagondozó szervezet rendes tagjai közé.  

Adatok (Jól olvasható, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!):   

Név: ………..……………………………………………………………………………………………………, 

 Belföldi természetes személy* 

 Belföldi jogi személy** 

 Külföldi természetes személy 

 Külföldi jogi személy* 

* Természetes személy esetén anyja neve: ……………………………………………………………… 

**Jogi személy esetén a Képviselő neve: …………………………………………………………………. 

E-mail***:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

***Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyesület elsősorban elektronikus levelezést használ kapcsolattartásra, ezért nagyon fontos, hogy egy 

élő, rendszeresen ellenőrzött e-mail címet adjon meg. 

 Hozzájárulok, hogy az Egyesület az itt megadott e-mail címemet kapcsolattartás céljából kezelje.  

E-mail címem változásáról az Egyesületet 8 napon belül értesítem. 

Telefonszám:  …………………………………………………………………………………………. 

 Hozzájárulok, hogy az Egyesület az itt megadott telefonszámomat kapcsolattartás céljából kezelje. 

Telefonszámom változásáról az Egyesületet 8 napon belül értesítem. 

Lakcím/Székhely: …………………………………………………………………………………………………….. 

Postacím (amennyiben nem azonos a lakcímmel):   ……………………………………………………………………. 

 

 

(Kérjük, X-el jelölje meg választását!) 

 MEOE Szövetségi kártyát igénylek (Egyesület általi aktiválást kérek) 

 MEOE Szövetségi kártyát igénylek (online regisztrációval rendelkezem a TIRR felületen, a kártyát én aktiválom)  

 MEOE Szövetségi kártyát nem kérek 
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A tulajdonomban lévő német dog(ok) törzskönyvi neve(i) törzskönyvi számmal és színük: 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

Amennyiben nem rendelkezem német doggal, az alábbi indokkal kérem rendes taggá való felvételemet: 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

A tagsági díjat amely 2021-ben 10.000.- Ft, jelen belépési nyilatkozat megküldésekor az Egyesület részére az OTP Banknál vezetett 
11742221 – 20036469 – 00000000 számú bankszámlájára történő utalással már megfizettem, és vállalom az Egyesület Közgyűlésén 
meghatározott mindenkori éves tagdíj évenkénti fizetését. Tudomásul veszem, hogy a tagdíj határidőig történő meg nem fizetése az 
egyesület tagjainak sorából való törlését vonja maga után. 
Kijelentem, hogy a www.danubiusdogclub.hu oldalon megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatót, az Egyesület szabályzatait elolvastam és 
magamra, illetve tenyészetem működésére nézve kötelező érvényűnek tekintem, az ott meghatározott kötelezettségeket teljesítem. 
Tudomásul veszem, hogy a tenyésztésre vonatkozó változásokat kötelességem nyomon követni az Egyesület és a MEOESZ honlapján 
megtalálható információk segítségével. 
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület nyilvános rendezvényein kép- és videofelvételek készülnek, amelyek készítéséhez jelen 
nyilatkozat aláírásával előzetesen hozzájárulok. Továbbiakban engedélyezem, hogy az Egyesület a rendezvényein készült kép- és 
videofelvételeket az Egyesület honlapján és Facebook oldalán közzé tegye. 
Az egyes személyes adataim az Egyesület honlapján és kiadványaiban való közzétehetőségéről külön nyilatkozatban rendelkezek, 
melyet kérelmemhez mellékeltem. 
Tudomásul veszem, hogy az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a vezetőség általi elfogadásával keletkezik.  
Tudomásul vettem, hogy tagsági jogviszonyomat az Egyesület elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatommal bármikor, indokolás nélkül 
megszüntethetem. 
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartásom esetén az egyesület jogosult ellenem kizárási 
eljárást lefolytatni, különös tekintettel az alábbiakra: 

- származási lappal, vagy bármely irattal való visszaélés 
- kutyáim nem fajtának megfelelő körülmények között való tartása, gondozásuknak elmulasztása 
- az Állatok védelméről és kíméletéről szóló1998. évi XXVIII. tv törvény megszegése, valamint 
- az Egyesület Alapszabályának és szabályzatainak, továbbá testületi szerveinek határozatainak be nem tartása 

 

A fenti belépési nyilatkozatot elolvasás után, magamra nézve kötelezőként, az akaratelhatározásomnak 

megfelelőként saját kezemmel aláírtam. 

 

 

Kelt: ………………….., …………(év)…………………..(hó) ......................... (nap) 

 

……………………………………………… 

kérelmező aláírása 

 

Kérjük, a Belépési Nyilatkozatot vagy postán a fenti címre, vagy szkennelve az info@danubiusdogclub.hu  e-mail címre való 

elküldéssel az Egyesülethez eljuttatni szíveskedjen. 

 

Csatolt mellékletek: 

 kutya/kutyák származási lap/lapjainak vagy szakmai tevékenység igazolására szolgáló dokumentumok 

 tagsági díj befizetésének igazolása  

 személyes adatok közzétehetőségéről szóló nyilatkozat 
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