
Nyilatkozat és igénylés

Alulírott

Név, leánykori név: .………...……..…………………………………..………………………..

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

Anyja neve: ……...…….………………………………………………….…………………….

Lakcím (állandó): ..…………………………………………………………...…………………

Tartózkodási hely:……………………………...……………………………..…………………

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

Kennelnév: ……………………………………………………………………………………...

Szövetségi kártya száma (érvényes!): …………………………………………………………..

E-mail cím (amelyre a hozzáférést kéri): ………………………...……………………………..

Fent  nevezett  jelen  okirat  aláírásával  kérem,  hogy  a  Magyar  Ebtenyésztők  Országos
Egyesületeinek  Szövetsége  (1116  Budapest,  Tétényi  út  128/b-130.)  az  általa  vezetett
ebtörzskönyv  törzskönyvezési  szolgáltatásainak  általam  történő  online  közreműködéséhez
szükséges,  egyedi,  az  általam  fent  megadott  e-mail  címen  keresztül  történő  elektronikus
működtetéséhez szükséges hozzáférést egyedi jelszó biztosításával tegye lehetővé.

Tudomásul veszem, hogy az egyedi hozzáférésem megadására azt követően van lehetőség, ha
a  jelen  nyilatkozatot  hiánytalanul  kitöltve,  általam  két  tanú  előtt  aláírva  egy  eredeti
példányban  a  MEOESZ  részére  annak  1194  Budapest,  Hoffher  Albert  út  38-40.
ügyfélszolgálatára  postai  ajánlott  küldeményként  megküldöm,  vagy  ugyanezen  címen
személyesen az ügyfélszolgálaton leadom.

Tudomásul  veszem  azt  is,  hogy  az  online  ügyintézés  fokozatosan  és  nem  minden
törzskönyvezési  szolgáltatás  vonatkozásában  egyszerre  kerül  bevezetésre,  az  elektronikus
ügyintézésre az aktuálisan üzemelő szolgáltatások vonatkozásában van lehetőség.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  különböző  online  törzskönyvezési  szolgáltatások  az  adott
szolgáltatáshoz  tartozó  elektronikus  kérelem  nyomtatványokon  keresztül  elérhetőek,  a
szükséges iratok és nyilatkozatok csatolásával.

Kijelentem,  hogy  tudomásul  veszem  és  hozzájárulok,  hogy  a  MEOESZ a  jelen  okirattal
megadott  adataimat  gyűjtse,  felhasználja,  kezelje  és  tárolja  csak  és  kizárólag  a  jelen
igénylésem szerinti online ügyintézési hozzáférés biztosítása által indokolt körben. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelem alapján a részemre a fent megadott e-mail címre a
MEOESZ által megküldendő jelszó használatával az online ügyintézési felületen megvalósuló
minden  adatszolgáltatás,  iratcsatolás,  megtett  nyilatkozat  vagy  egyéb  cselekmény  általam
személyesen megtett jogcselekménynek számít, amiért személyes polgári, büntető és egyéb
felelősséggel is én tartozom helytállni. Ez alól annyiban mentesülök, amennyiben bizonyítom,
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hogy  a  jelszóhoz  más  személy  nem rajtam  keresztül  fért  hozzá.  Ezért  vállalom,  hogy  a
MEOESZ  által  részemre  megküldött  egyedi  jelszó  megőrzéséről,  más  általi  hozzáférés
megakadályozásáról  megfelelően  gondoskodom,  illetve  ha  ezeket  elmulasztom,  annak
következményei engem terhelnek.

Vállalom továbbá, hogy az online ügyintézési felület használatával részemről így megadott
adatok, nyilatkozatok,  dokumentumok a valóságnak megfelelnek,  a csatolt  dokumentumok
eredeti  példányával  rendelkezem,  és  azt  megőrizni  a  MEOESZ  mindenkori  szabályzatai
szerinti  időtartamra  köteles  vagyok,  köteles  vagyok  továbbá  –ha  azok  tartalmával,
eredetiségével  kapcsolatban  kétely  merül  fel-  azok  eredetijét  a  MEOESZ  felszólítására
bemutatni vagy csatolni.

Vállalom továbbá, hogy a MEOESZ alapszabályában, egyéb belső szabályzataiban, az FCI
alapszabályában, ügyrendjében, egyéb belső szabályzataiban foglalt azon szabályokat, melyek
az online ügyintézési felület használatával vagy a MEOESZ bármilyen általam igénybe vett
szolgáltatásaival kapcsolatosak, mindenkor hiánytalanul betartom, ha ezen kötelezettségeimet
megszegem,  úgy a  MEOESZ az  általa  biztosított  szolgáltatások részemre  való  teljesítését
megtagadhatja.

A jelen nyilatkozatot két tanú jelenlétében, mint akaratommal mindenben egyezőt, elolvasás
és értelmezés után helybenhagyólag írtam alá.

Kelt: ……………………….., 20….…év ……………….. hó ………...nap

 

……………………………………………………….
            igénylő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1. Tanú 2.

Név: …………………………………… Név: ……………………………………
                           

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

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

2


