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MAGYAR RETRIEVER és VÍZIKUTYA EGYESÜLET 
3300 Eger, Csalogány u. 64/A. 

 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM 

 
Alulírott 

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

Lakcím:  ………………………………………………………………………………................. 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………................. 

E-mail cím:  ……………………………………………………...………………………………….. 

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

Aláírás:   …………………………………………………………………………………………. 

 
a Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület  

 

□ teljes jogú rendes tagja MEOESZ szövetségi kártyával 

□ támogató tagja  

kívánok lenni.  

Elfogadom az MRVE és a MEOESZ alapszabályát, célkitűzéseit, a tenyésztési szabályzatát, etikai kódexét, 

valamint egyéb szabályzatok előírásainak betartását, azokat megismertem és magamra nézve kötelezőnek 

érzem. (A szabályok megtekinthetőek a www.retrieveregyesulet.hu oldalon) 

 
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület rendes tagjává csak úgy válhatok, ha kutyám(im) törzskönyvének 

másolatát az Egyesülethez tagfelvételi kérelmemmel együtt benyújtom, igazolva ezzel, hogy a MRVE által 

gondozott 13 fajta közül legalább eggyel vagy (vagy többel) rendelkezem.   

 
Kérem, hogy az Egyesület számomra MEOSZ szövetségi kártyát is igényeljen. Hozzájárulok, hogy a 

MEOSZ adataimat nyilvántartásába vegye. 

 
Tudomásul veszem, hogy az Egyesület tagdíját évente kell megfizetni. Az éves tagdíj adott év januártól 

decemberig érvényes. Az éves tagdíj megfizetésének határideje: legkésőbb az adott év március 15. napja.  

A tagdíjmeghosszabbítás elmulasztása esetén az Egyesület e-mailben emlékeztetőt küld. Tudomásul veszem, 

hogy az emlékeztető kézhezvétele, majd az azt követő türelmi idő lejárta után, tagságom másodszori 

figyelmeztetés nélkül megszűnik. Ha ezt követően mégis tag kívánok maradni, akkor tagfelvételemet újra 

kérelmeznem kell.  

 

 

A tagfelvételi kérelem kitöltésével a MRVE felhatalmazást kap, hogy az alábbi adatokat weboldalán 

megjelenítse. Tudomásul veszem, hogy az oldalon a kennelek abc sorrendben kerülnek megjelenítésre.  

 
Tenyésztő neve:  …………………………………………………………………………………………. 

Kennel neve:  …………………………………………………………………………………………. 

E-mail cím:   …………………………………………………………………………………………. 

Weboldal:   …………………………………………………………………………………………. 

Város:   …………………………………………………………………………………………. 

Tenyésztett fajta: …………………………………………………………………………………………. 

Tenyésztő aláírása: …………………………………………………………………………………………. 

  

 
Tagfelvétei kérelmét kitöltve, aláírva, a tagtagdíj befiztésének igazolásával, valamint a törzskönyv 

másolatával kérjük eljuttatni a retrieverhungary2016@gmail.com vagy az info@retrieveregyesulet.hu e-mail 

címre, postai úton pedig az 3300 Eger, Csalogány u. 64/A. címre.  

 
Az éves tagdíj, valamint a MEOESZ szövetségi kártya éves díja átutalással rendezendő.  

Az MRVE számlaszáma (OTP Bank): 11739009-21328693 

http://www.retrieveregyesulet.hu/
mailto:retrieverhungary2016@gmail.com
mailto:info@retrieveregyesulet.hu
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Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a jelentkező tagfelvételi kérelmét, vagy a tag tagságágának 

meghosszabbítását elutasítsa, különösen abban az esetben, ha az, 

 

 megsérti az MRVE tenyésztési szabályzatát 

 megsérti az MRVE Etikai kódexét 

 megsérti a MEOESZ alapszabályát 

 megsérti az MRVE egyéb szabályait 

 vagy az Egyesület rosszhírét kelti, esetleg arról valótlant állít 
 

 

 

 

Tagsági díjak:  

 

 

MRVE rendes tag tagság éves díja 9.000.- Ft (tartalmazza a MEOESZ szövetségi kártyát) 

 

MRVE támogató tagsági díj 9.000.- Ft 

 

 

 

 

Kelt,……………………………….., ………….. év ………………. hó ……… nap 

 

 

 

 

Kérelmező aláírása:………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR RETRIEVER és VÍZIKUTYA EGYESÜLET 
3300 Eger, Csalogány u. 64/A. 

 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM 

 


