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TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. évi regisztrációhoz
Tájékoztatom, hogy a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége
(továbbiakban BTT), valamint tagszövetségei hatályos alapszabályainak rendelkezései alapján a szövetségi és egyúttal a
terméktanácsi tagsági jogviszony alapfeltétele minden évben a tárgyévi regisztrációs díj megfizetése, valamint a
N2019-REG-U jelű nyomtatvány és az alábbi bekeretezett nyilatkozat aláírás utáni visszaküldése. A regisztrációs
díj befizetését igazoló banki átutalási, vagy készpénz-befizetési bizonylat másolatát is kérjük mellékelni.
Az éves regisztrációs díj összege szövetségenként 20.000 Ft (Húszezer Ft). Befizetéseiket a BTT Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél vezetett 10402166-21634819-00000000 sz. bankszámlájára átutalással, banki vagy postai
úton történő készpénzbefizetéssel teljesíthetik. Az átutalás/csekk közlemény sorába kérjük beírni a belépő nevét,
címét, valamint azon szövetség(ek) nevét/neveit (broiler-, pulyka-, liba-, kacsa-, szabadtartás, tojásszövetség)
amely(ek)ben tag kíván lenni. A befizetésekről utólag, a regisztrálás után állítunk ki számlát.
Amennyiben a tagdíjbefizetést csekken kívánja megtenni, kérjük jelezze igényét a BTT titkárságán.
Tagjaink gyors és széles körű tájékoztatásának érdekében fontos, hogy közöljék e-mail címüket, telefonszámukat, továbbá használják a www.mbtt.hu honlapunkat.
Kérjük, szíveskedjen a regisztrációs nyomtatványt beküldeni és a díjat befizetni, legkésőbb 2019.
december 31-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2019. évi BTT tagsági igazolást csak érvényes regisztráció esetén
állítunk ki.

NYILATKOZAT
Aláírásommal igazolom, hogy 2019. évben tagja kívánok maradni a Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi
Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetségének, egyben elfogadom és az általam képviselt vállalkozás(ok)
részéről kötelező érvényűnek tekintem a BTT, valamint tagszövetségei hatályos alapszabályát, az elnökségi, valamint szövetségi határozatokat.
A termékpályák által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget folyamatosan, időben és maradéktalanul teljesítem. Az általam szolgáltatott adatok BTT általi feldolgozásához, valamint a feldolgozott adatok közléséhez hozzájárulok.
A tagsági jogviszonyommal kapcsolatos és az abból eredő fizetési kötelezettségeimnek (regisztrációs, szolgáltatási és termékpálya díjak) megfizetésének időben és maradéktalanul eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy
díjfizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettségem elmulasztása a tagsági jogviszony felfüggesztését, majd megszűnését vonja maga után.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (info tv.) és
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
szerint hozzájárulok, hogy személyes adataimat a BTT Adatkezelési Szabályzatban kijelölt alkalmazottja kezelje.
Amennyiben a Magyar Lúdszövetség és/vagy a Magyar Kacsaszövetség tagságába tartozom, tollszedést
és/vagy hízottmáj-előállítást végzek, az e tevékenységre kidolgozott Víziszárnyas Állatvédelmi Kódex előírásait
betartom.
Jelen nyilatkozatom és hozzájárulásom önkéntes és visszavonásig érvényes.

Kelt, …………………………..……… 2019. ……………………………..…..

……………….……………………………………………..
BTT tag aláírása
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Beérk. dátuma 2019.
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MTTSZ. (Tojásszöv.

Magyar Lúdszöv.

Magyar Szabadt.Szöv.
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NYILATKOZAT 2019. ÉVRE A TAGSÁGI JOGVISZONYRÓL
Név:
AZONOSÍTÁS

Székhely címe

ir.szám

város
út,utca,tér

hsz,hrsz

A levelezési címet csak akkor kell kitölteni, ha eltér a székhely címétől.

Levelezési cím

ir.szám

város
út,utca,tér

hsz,hrsz

Adóazonosító jel:
ADATOK

N2019-REG-U

Adószám:
Cégjegyzék szám:
Vállalkozói igazolvány sz.:
Őstermelői igazolvány sz.:
MVH ügyfél reg. szám:
Bankszámlaszám:

ELÉRHETŐSÉG

Telefonszám: +36
Mobilszám:

Fax: +36

+36

e-mail cím:
A cég képviselőjének neve:
A cég képviselőjének tel.száma: +36

nagyszülőpár-tartás

0

vágóbaromfi-termelés

0

Magyar Kacsaszövetség

0

szülőpártartás

0

baromfifeldolgozás

0

Magyar Lúdszövetség

1

keltetés

0

továbbfeldolgozás

0

Magyar Pulykaszövetség

0

vágóbaromfi-előnevelés

0

belkereskedelem

1

Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és
Tojástermelők Szövetsége

0

tojójérce-nevelés

0

külkereskedelem

1

Magyar Szabadtartásos
Baromfitermelők Szövetsége

étkezésitojás-termelés

0

bfitermeléshez kapcsolódó
egyéb tevékenység

0

0

Belépő nyilatkozata:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Az általam közölt adatok
BTT által történő kezeléséhez, feldolgozásához, valamint statisztikai célú továbbításához jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok.
A tagsági jogviszonyomhoz szükséges 2019. évi regisztrációs díjat, a SZÖVETSÉGENKÉNTI 20.000,-azaz
Húszezer Ft-ot
csekken / banki átutalással teljesítettem. (Bankszámlasz:10402166-21634819-00000000). A befizetési bizonylat másolatát a
visszaküldött nyilatkozathoz csatolom.
Kitöltés dátuma:
Budapest, 2019.február 12.

2019.

hó

nap

Belépő aláírása:

BTT - Cím: 1094 Budapest, Páva u. 8., Levelezési cím: 1392 Budapest 62. Pf.: 292 Bankszámlaszám: 10402166-21634819-00000000

N2019-REG-U

0

TEVÉKENYSÉG

SZÖVETSÉG

Magyar Broilerszövetség

AZONOSÍTÁS

( 2019. évi regisztrációhoz )

Székhely :
ir.szám

város
út, utca
tér

A tárgyévet megelőző év tevékenységének főbb adatai

Tevékenység

brojler tojóhibrid pulyka

liba

TEVÉKENYSÉG ADATAI

májliba

Amennyiben tevékenységét csak tárgyévben
kezdte/kezdi meg, úgy a tárgyévben
tervezett mennyiséget /árbevételt kérjük megjelölni!

szabadtartás*

kacsa
húsliba

pekingi

barbari

házszám
helyrajzisz.

N2019-REG-M

MELLÉKLET
Név:

ÖSSZESEN

mulard

étkezési
tojás

árbevétel, ill.
forgalom
(1000 Ft)

szülőpár-tartás
1000 db
keltetés
1000 db
előnevelés
1000 db
vágóállat-termelés
1000 db
étkezésitojás-termelés 1000 db
feldolgozás
élő tonna
továbbfeldolgozás
tonna
belkereskedelem
külkereskedelem
egyéb **

tevékenység megnevezése:

N2019-REG-M

Csak a keltetők által kérjük kitölteni:
NÉBIH engedélyszám: ...................................................................................................................................................................................
………………….
Csak a vágóállat-előállítóktól kérjük kitölteni:
A vágóállat saját tulajdona volt: igen - nem
2018. évben a vágóállatot átadta (ahonnan, akitől a vételárat kapta): ...................…....................................................................................................................................................................................
………………….
………………….
A 2019. évi mennyiségre van-e szerződése (melyik vágóüzemmel vagy integrátorral ): ......................................……......................................................................................................................…….
………………….
illetve kinek fogja átadni: ....................................................…………………….........................................................….................................................................................................................................
………………….
………………….
Csak a feldolgozóktól kérjük kitölteni:
A megyei állategészségügyi hatóság által kiadott működési engedély száma és kelte: .............................................................................................……………………………………….....…….
………………….
………………….
NÉBIH engedélyezési szám: HU…………….
A HACCP minősítésről szóló igazolás mellékelve:
igen - nem

* 1 - csirke, 2 - bronzpulyka, 3 - gyöngyös, 4 - liba, 5 - kacsa ( a megfelelő faj számát kérjük a négyzetbe írni )
** egyéb tevékenység: megnevezendő konkrétan (pl. takarmánykeverés, baromfigép-gyártás, gyógyszerforgalmazás) valamelyik szövetséghez ez is csatlakozzon!
Belépési nyilatkozat 2019. évi regisztrációhoz - Melléklet
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