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EGYESÜLETI TAGNYILVÁNTARTÓ LAP 

SZEMÉLYES ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK 
Név:  

 
Anyja neve:  

 
Lakcíme:  

 
Születési hely és idő:  

 
Szig. szám:  

 
Telefonszám:  

 
E-mail cím:  

 
Végzettség: 
(több esetén a legmagasabb 
iskolai végzettség) 

 

Munkahely, beosztás: 
 

 

Egy háztartásban élő 
gyermekek száma: 

 

Gyermek(ek) neve: 
születési éve: 

 

Ismert ételallergia, 
emésztőszerv rendszeri 
megbetegedés: 

 

Szeretnél-e aktívan részt 
venni a Major és az 
Egyesület életében? 

 

Milyen jellegű 
tevékenységet végeznél 
szívesen? 
 

 

Az alábbi modulokat 
szeretném támogatni: 
(a kecske modul alapfeltétel) 

kecske  
birka  
méz  

Megjegyzés: 
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………………………………………………….. kijelentem, hogy a 
CSERVÖLGY MAJORI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETÉNEK pártoló tagja kívánok lenni és 
kérem az Egyesület elnökségét, hogy a csatlakozási kérelmemet fogadja el. 
Az Egyesület tevékenységét és céljait ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az 
Egyesület tagjaként az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a 
továbbiakban: SZMSZ) leírtaknak, valamint az Egyesület vezető szervei által hozott 
határozatoknak megfelelően a tagokra vonatkozó jogok illetnek meg, és kötelezettségek 
terhelnek. 
 
Kijelentem továbbá, hogy az általam vállalt támogatás összegét minden hónap 10-ig 
megfizetem.  
Kijelentem, hogy nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.  
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú általános 
adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 2. pontban meghatározott, jelen 
nyilatkozatban megadott személyes, továbbá gyermeke(i)mről szolgáltatott adatai(nk)mat, a 
4. §-ban szabályozott célból és 5.§ (1) bekezdés a.) pont szerinti módon az Egyesület 
alapszabály szerinti tevékenysége során kezelje és nyilvántartsa, azzal a kitétellel, hogy 
azokat harmadik kívülálló személy számára nem adhatja tovább és nem teheti 
hozzáférhetővé. 
 
Hozzájárulásomat adom továbbá, hogy az Egyesület rendezvényein személyemről, valamint 
családtagjaimról kép- és hanganyag készüljön, mely marketing célokra, úgymint a Major 
népszerűsítésére szolgáló tájékoztató anyagokban, nyilvánosan elérhető internet oldalakon 
(Facebook, honlap, stb.) felhasználásra kerüljön. 
 
Kelt.: ………………………………………,  ………….(év)………(hó)…….(nap) 
 
 

....................................................................  
aláírás  

 
Az Egyesület tölti ki! 
Tagsági azonosító: 
 

Tagság kezdete: 

Vállalt támogatás mértéke: 
 

Tagság vége: 
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MODULOK RÖVID ISMERTETÉSE 
 

Kecske modul: 
A közösséghez történő csatlakozás alapfeltétele, hogy rendelkezzél egy anyakecskével, melyet a 
Cservölgy Major Kft-től tudsz, 35.000,-Ft-ért megvásárolni. A tagság fennállása alatt a kecske 
elhullása, megbetegedése vagy elveszése esetén a Cservölgy Major Kft. állományából, díjmentesen 
pótlásra kerül az állat, melyet a szaporulatból biztosítunk számodra. Az Egyesülethez való 
csatlakozással vállalod, hogy a kecskédet a belépést követő 12 hónapon keresztül a Cservölgy Major 
Kft. tenyészetében tartod és a tartását minden hónap 10-ig, 12.000-Ft átutalásával vagy az Egyesület 
pénztárába történő készpénzbefizetéssel támogatod. A támogatás fejében 10 hónapon keresztül, 
havonta, 2 kg (vákuumcsomagolva darabonként 30-50 dkg) kecskesajt átvételére válsz jogosulttá.  
 
Birka modul:  
A birka modulba 8 hetes bárány megvásárlásával lehet belépni, ami egyszeri 19.000,-Ft-os költséget 
jelent. A megvásárlás hónapjától kezdődően a levágásig 3.200,-Ft összeg megfizetésével (melyet a 
kecske modulban leírt időpontig és formában van lehetőség megfizetni) támogathatja a tag a bárány 
tartásának költségeit. A feldarabolt hústerméket a vágás napján frissen lehet elvinni, melyhez 3.500,-
Ft-os feldolgozási, illetve, vákuumcsomagolás esetén 700,-Ft-os csomagolási díj kerül felszámításra. A 
nevelés időtartamánál azt szükséges szem előtt tartani, hogy a vágási időszak október 01-től március 
31-ig tart, így még kvázi tejes bárányként március végéig van lehetőség levágni vagy októbertől 8-10 
hónaposan. 
 
Méz modul: 
A méz modulhoz való csatlakozás esetén a tagnak havi szinten 700,-Ft támogatási kötelezettsége áll 
fenn, melyet a kecske modulban leírt időpontig és formában van lehetőség megfizetni.  
A tag választása szerint termelői akácmézet (1 kg-2300,-Ft) vegyes virágmézet (1 kg-1900,-Ft) 
propoliszos mézet (0,5 kg-1750,-Ft), propoliszos cseppet (30 ml-1200,-Ft), illetve propoliszos kenőcsöt 
(30g-1200,-Ft) vihet. A különböző termékek vonatkozásában a havi igényét a belépéskor jelezni 
szükséges. 
 
A modulok leírását megismertem, a feltételeit az adott modul választása esetén magamra nézve 
kötelezően elfogadom. 
 
Kelt.: ………………………………………,  ………….(év)………(hó)…….(nap) 
 
 
 
        ………………………………………. 
          aláírás 


