
Magyar Hidegvérű  
Lótenyésztő Országos 
Egyesület 

Cím: 7781 Lippó, Kossuth L. u. 89. 

Tel: 30/277-1907, 70/319-5723 

Belépési nyilatkozat 

(Kérjük nagynyomtatott betűkkel, 

olvashatóan kitölteni!) 

Iktatási szám: 20.…./……………. 

 

 

I. Név:……………………………………………………………………………………..………    MVH-regisztrációs szám: ………………………………… 

A. Magánszemély esetén: 

Születési név:………………………………………………………………………………..   Anyja neve:…………………………………………………………… 

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

Állampolgárság:…………………………………………………………………….………   Adóazonosító jel: ……………………………..…..…………….. 

B. Jogi személy esetén:     Adószám:…………………………………………………………….. 

II. Lakcím/székhely: 

Ország:………………………………………………………………………….………….   Megye: ……………………………………………………………………. 

Cím: ………….., ..……………………………………………………………., …………………………………..………………………………….……………………… 

Tel.: ………………………………………………………..   Email-cím: ………………..……………………………..……………………………………………….. 

III. Levelezési név és cím: (ha eltér) 

Név:………………………………………………………………………….    

Cím: ………….., ..……………………………………………………………., …………………………………..………………………………….……………………… 

IV. Tartási hely: 

1. Tenyészetkód: ……………………………………………………………..   Tartási hely azonosító: ………………………………….……………………. 

Cím: ………….., ..……………………………………………………………., …………………………………..………………………………….……………………… 

2. Tenyészetkód: ……………………………………………………………..   Tartási hely azonosító: ………………………………….……………………. 

Cím: ………….., ..……………………………………………………………., …………………………………..………………………………….……………………… 

3. Tenyészetkód: ……………………………………………………………..   Tartási hely azonosító: ………………………………….……………………. 

Cím: ………….., ..……………………………………………………………., …………………………………..………………………………….……………………… 

V. Belépési nyilatkozat 

Alulírott magánszemély/jogi személy hivatalos képviselője kijelentem, hogy a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos 

Egyesület célkitűzéseivel egyetértek, Alapszabályát és a Tenyésztési Programját elfogadom, az egyesületbe 

• teljes jogú tagként ….. db ménnel, ….. db kancával, ….. db csikóval belépek. 

• pártoló tagként belépek. 

(a megfelelő aláhúzandó) 



 

 

Lovaim: 

 Azonosító Tkv. szám Név 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

VI. Tagdíjnyilatkozat 

Tudomásul veszem, hogy az egyesületbe való belépésem, egyesületi tagságom és lovaim nyilvántartása díjfizetést von 

maga után, amelynek összege a mindenkori szolgáltatási díjjegyzékben található.  

A KKV státuszú partnerek kedvezményes összegű törzskönyvezési és teljesítményvizsgálati szolgáltatásban 

részesülhetnek a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 

29.) FM rendelet alapján. Ennek előfeltétele a mellékelt TÁMOGATOTT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ 

KÉRELEM hiánytalan kitöltése. 

VII. Adatkezelési nyilatkozat 

 

Tudomásul veszem, hogy a Tenyésztési Program végrehajtása érdekében az Egyesület a lovak tenyésztői, tartói, 

tulajdonosi adatairól köteles nyilvántartást vezetni.  

 

Tudomásul veszem, hogy az Egyesület a Tenyésztési Program végrehajtása keretében a tenyésztők kiszolgálása, 

valamint az MVH felé történő adatszolgáltatás érdekében a nyilvántartásában szereplő személyek és lovak adatait 

(azonosítási adatok, tulajdonjogra vonatkozó adatok, tartásra vonatkozó adatok) kezeli.  

 

A Belépési Nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az általam szolgáltatott személyes, illetve a lova(i)mra 

vonatkozó adatokat az elismert tenyésztőszervezet vagy annak törzskönyvezési/teljesítmény vizsgálati feladatokkal 

megbízott megbízottja az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény alapján az Országos Állattenyésztési 

Adatbankba történő kerülés, illetve törzskönyvi nyilvántartásba vehető egyedek esetén a törzskönyv vezetése, valamint 

a Tenyésztési Program megvalósítása, illetve a támogatás kifizető ügynökség felé történő adatszolgáltatás érdekében 

kezelje.  

 

Dátum                Belépő tag aláírása 

 

Dátum                Az egyesület ügyvezetője aláírása 


