Iktatószám:

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott(ak) kijelentem(jük), hogy a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség
rendes

juhtenyésztő társult

kecsketenyésztő társult

pártoló

tagja kívánok(unk) lenni. A megfelelő jelölőnégyzetet kérjük beikszelni.
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség Alapszabályában és szabályzataiban foglaltakkal
egyetértek(ünk) és magamra(unkra) nézve kötelező érvényűnek tartom(juk).
Tenyészetkód*:

Tartókód*/
partnerkód:

Rendes tagok esetén a törzskönyvi nyilvántartásba vont állomány adatai:
Tenyésztett faj: ........................., fajta (fajták): ……………………………………….
............... anyajuh

............... anyakecske

............... tenyészjerke

............... tenyészgödölye

............... tenyészkos

............... tenyészbak

Név*: ........................................................…………………...........................................................
Cím*: ..........................................................................………………….........................................
Levelezési cím*: .............................................................................................................................
Számlaszáma*: ............................................................. Adószáma*: .....…......................................
Mobil*: .............………............................................... E-mail*: .........………………….…...........
Képviselő neve, címe: ................................……...........................................................................
(csak jogi személy esetén)

……………………………………………………………………………..
Hozzájárulok, hogy az önként megadott adataimat az MJKSZ tagsági viszony létesítése,
tagnyilvántartás, annak aktualizálása és a szövetségi tagságból eredő kötelezettségek teljesítése
érdekében az Adatkezelési szabályzatában (mjksz.hu) foglaltak szerint kezelje.

................................ 20.............................
.............................................................
aláírás**

* Kötelezően kitöltendő adat!
**Jogi személy esetében a nyilatkozatot cégszerű aláírással kérjük ellátni.

Tagsági viszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos főbb szabályok
A tagsági viszony létesítését, a különböző tagsági típusokat, a tagsággal járó jogokat és kötelezettséget,
a tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos szabályokat az Alapszabály határozza meg, melyet
honlapunkon (www.mjksz.hu) részletesen elérhet.
A Szövetség tagja lehet minden olyan nagykorú magyar természetes és Magyarországon bejegyzett jogi
személy, aki elfogadja a Szövetség alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik, a belépési
nyilatkozatot írásban a Szövetségi Irodához benyújtja, továbbá fizeti a küldöttközgyűlés által
jóváhagyott díjakat.
A Szövetség ’Rendes tagi’ tagsági feltétele, hogy a tag birtokában vagy bérleményében a Szövetség
illetve tag tenyésztő szervezet tenyésztési programjában szereplő tisztavérű, vagy ezekkel a fajtákkal
keresztezett törzskönyvezett juh- és/vagy kecskefajta egyede legyen, és hajtsa végre a Tenyésztési
programot. Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján gyakorolják.
A Szövetség ’Társult tagja’ lehet, minden olyan juh- és/vagy kecsketartóként regisztrált természetes
vagy jogi személy, aki nyilvántartott juh- és/vagy kecskeállománnyal rendelkezik, és a Szövetség
Alapszabályát elfogadja. Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján gyakorolják.
Tagsági viszony keletkezése: a Szövetségbe történő be- és kilépés önkéntes, tagsági viszony a
kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával és a tagdíj befizetésével létesíthető.
Rendes tagsági viszony létesítéséhez a tenyésztési programban meghatározott, a személyi és tárgyi
feltételek meglétét igazoló régióvezető által kitöltött jegyzőkönyv is szükséges.
A tagsági viszony megszűnik a Szövetség megszűnése esetén, továbbá kilépéssel, kizárással, törléssel,
jogi személy jogutód nélküli megszűnésével vagy a természetes személy halálával.
A tag halála esetén az örökös, akinek az állatállomány a tulajdonába kerül, az öröklést követő fél éven
belül a Szövetségi Irodához intézett írásos nyilatkozatban kérheti jogfolytonosság alapján a tagsági
viszony saját személyére történő átruházását.
Önkéntes kilépés esetén a tagsági jogviszony a Szövetség irodájához benyújtott írásos bejelentés alapján
szűnik meg.
Rendes tag esetén, akinek bármilyen okból törzskönyvezett juh- vagy kecskeállománya, illetve társult tag
esetén, akinek nyilvántartott állománya megszűnik, előzetes értesítést követően a Szövetség a tag
tagsági viszonyát felmondással megszünteti. Ilyen esetben az érintett tagnak joga van a tagságának pártoló
tagként való folytatására és az akadály megszűnésekor tagsági viszonyának visszaállítására.
A tagok jogai:
A rendes és társult tagokat minden kérdésben szavazati jog illet meg a részközgyűlésen, jogaikat a
küldöttközgyűlésen az általuk delegált vagy választott küldött útján gyakorolják. A Szövetség ülésein
kérdezési, észrevételezési, indítványozási és szavazati joggal részt venni, vagy meghatalmazott útján
képviseltetni magát. A jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén a Szövetség bármely rendes és
társult tagja bármely tisztségre megválasztható, ill. bármely feladattal megbízható. A tag jogosult a
Szövetség valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni.
A tagsági viszony előnyei, lehetőségei:
A Szövetség a tagok részére évente tájkörzetenként részközgyűléseket tart,
minden hónapban eljuttatja a Magyar Állattenyésztők Lapját,
minden évben megküldi a tagoknak a szövetség Időszaki kiadványát,
szükségszerű gyakorisággal szakmai tájékoztató elektronikus hírlevélben, illetve SMS
formájában ad információt a jogszabályok adta lehetőségekről, változásokról, ágazati
támogatásokról.
A Szövetség regionális tenyészállat kiállításaira és rendezvényeire díjtalan belépőt biztosít.
A Szövetség munkatársaitól szaktanácsadási szolgáltatásokat vehet igénybe tenyésztési, tartási,
takarmányozási, technológiai, jogszabályi témakörben, valamint egyéb felmerülő probléma kapcsán.
Az ágazati érdekből létrejött más szervezeti tagság esetén a Szövetség ellátja (tagjai által választott
küldötteken keresztül) a képviseletet és minden tagja után megfizeti a vonatkozó tagdíjat.

