Kedves Egyesületi tagtársaim!
Hamarosan vége a 2020. évnek és elmondhatjuk, hogy sok nehézségen, megpróbáltatáson
vagyunk túl, melyben valószínűleg jövőre is részünk lesz úgy a világjárvány, mint az
Egyesületünkkel szemben fellépő tagi kisebbség miatt.
Ezért nagy jelentősége van annak, hogy az Egyesületünk irányában elkötelezett tagjaink
2021. évre is nálunk fizessék be a tagdíjat ezzel jelezve, hogy továbbra is kiállnak sok
évtizedes, patinás értékeink mellett, és elismerik Egyesületünk legitimitását!
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság nevében is köszönetet nyilvánítok minden olyan
tagunknak, akik a 2020. év során segítették munkánkat, és kifejezésre jutatták, hogy 2021.
évben is számíthatunk Egyesületünket támogató tevékenységükre.

Tagkártya kiváltásának szabályai 2021. évtől
Korózs András a MEOE Szövetség Elnöke Fajtagondozó Egyesületünknek eljuttatott
tájékoztatása szerint 2021. évre szóló szövetségi kártya az eddigiektől eltérően már nem a
jól ismert papír alapú, hanem a MEOE Szövetség online felületén való regisztrációt
követően PDF formátumban letölthető kártya lesz, amit e-mailben tudunk majd megküldeni
tagjaink részére.
Figyelem! 2021. január 1-től a külföldieknek szóló kártya megszűnik, az ő számukra amennyiben igény van magyarországi tagságra- ugyanazon kártya vásárolható, mint a
szervezetek hazai tagjainak. A külföldiek számára január 1-től megszűnt a
kedvezményes szolgáltatások igénybevétele. Kedvezményes szolgáltatások kettős feltétel
esetén állnak rendelkezésre tagszervezeteink tagsága számára:
-

hazai lakcímmel rendelkezik az illető

-

hazai kiállítású származási lappal, vagy honosított származási lappal rendelkezik az
ügylethez felhasznált kutya (pl. kiállítási nevezés, tenyészszemle nevezés, champion
bizonyítvány kiváltás)

A kártya díja magyar és külföldi lakcímmel rendelkező tagok részére egyaránt 3000 Forint /
db.
E tájékoztatás alapján a HCSC Tenyésztők Egyesülete az egyesületbe újonnan belépő tagok
részére aktualizálta a belépési nyilatkozatot is, melynek értelmében 2021. évtől minden tag
részéről tagdíj befizetést követően a tagkártya kiadása e-mailben történik.
A tagdij befizetést megelőzően az adategyeztetési lap kitöltése, megküldése feltétlenül
szükséges, figyelemmel az e-mail cím helyességére, illetve a korábbi belépési nyilatkozatban
közölt adatokban bekövetkezett változások Egyesületi nyilvántartásokban történő
átvezetéséhez.

Az adategyeztetési lap, az új belépési nyilatkozat a HCSC Tenyésztők Egyesülete honlapján
https://hcsc.hu elérhető.
Kérjük tagjaink közreműködését az adatok helyes kitöltésében és a 2021. évre szóló tagdíj
befizetést megelőző Egyesületünk részére megküldésében. Az adategyeztetési lapot e-mail
címünkre info@hcsc.hu, vagy postai úton Lendvay Erika 1188 Budapest, Podhorszky u.
72/A. címre szíveskedjenek megküldeni.

Fót, 2020. december 16.

Harsányi Péter
Elnök

