
TIRR - MEOESZ Törzskönyvezési Rendszer (TIRR) 36.7 | Utolsó módosítás: 2020-12-31 | Készítette: Simon Nándor, Simonszoft

MEOESZ Szövetségi kártya adatlap
és tájékoztató

Szerv.: 89, Azn.: 00030CD4, Év: 2021, K.: nem

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban: MEOESZ) alapszabálya alapján biztosítja azt,
hogy szolgáltatásaiban tagegyesületein kívül mindenki részesülhessen, aki rendelkezik bármelyik szövetségi tagegyesületben
tagsággal és rendelkezik továbbá a szolgáltatás igénybevétele vagy megrendelésekor érvényes szövetségi kártyával. A fizikai
(nyomtatott) szövetségi kártyát a MEOESZ alapszabály 18.1.1.) pontja alapján, elektronikus nyilvántartási rendszer is
helyettesítheti. Jelen adatlap a MEOESZ Szövetségi kártya adatbázisból készült, ami a szövetségi kártyák hivatalos
elektronikus nyilvántartási rendszere.

Szövetségi kártya azonosító:
A szövetségi kártyák egyedi és meghatározó azonosítója a szövetségi kártya azonosító. Ez egy pontosan 8 karakterből álló
azonosító, ami számokat és az alábbi betűket tartalmazhatja: A, B, C, D, E, F.

Szövetségi kártya érvényessége:
A Szövetségi kártya mindig adott évre érvényes, illetve ebből fakadóan évente megújítása szükséges. A szövetségi kártya
akkor lesz érvényes és aktív státuszú, ha a tulajdonosa (az a magánszemély, akinek a MEOESZ tagszervezete azt értékesítette)
azt aktiválja. Az aktiválás folyamat során a MEOESZ Szövetségi kártya adatbázisban a kártyához hozzárendelésre kerül a
tulajdonos és a kártya státusza aktív állapotba kerül.

Fontos! Aktiválás nélkül a szövetségi kártya érvénytelen, az aktiválás a tulajdonos feladata!

Szövetségi kártya aktiválása:
I. A szövetségi kártyát a legegyszerűbben a https://www.kennelclub.hu/aktivalas/ oldalon aktiválhatjuk. Az aktiváláshoz 4 adat
ra van szükség:
1. A MEOESZ tagszervezet neve, akitől a szövetségi kártyát vásárolta a tulajdonosa.
2. A MEOESZ szövetségi kártya azonosítója.
3. A MEOESZ online ügyintézési rendszerben (alombejelentés, állománykezelés stb.) használt felhasználóinév vagy e-mail cím,
amennyiben ilyennel még nem rendelkezik a kártya tulajdonos, itt lehetősége van regisztrációra is.
4. A MEOESZ online ügyintézési rendszerben (alombejelentés, állománykezelés stb.) használt jelszó.

II. A szövetségi kártyát a MEOESZ online ügyintézési rendszeren belül is lehet aktiválni, ehhez először be kell jelentkezni a
rendszerbe a https://www.kennelclub.hu/ugyintezes/ oldalon. A bejelentkezést követően a Tagsági adatok ikont kell
kiválasztani, majd a megjelenő Tagsági adatok táblázat alatt a Szövetségi kártya azonosító aktiválás gombra kell
kattintani. A megjelenő űrlapon az alábbi adatokat kell megadni:
1. A MEOESZ tagszervezet neve, akitől a szövetségi kártyát vásárolta a tulajdonosa.
2. A MEOESZ szövetségi kártya kibocsátásának éve.
3. A MEOESZ szövetségi kártya azonosítója.

MEOESZ Szövetségi kártya adatok

Szövetségi kártya azonosító: 00030CD4        Kibocsátás éve: 2021

MEOESZ tagszervezet neve: Nemzetközi Pumi Egyesület
Címe: 2315 Szigethalom, Wass Albert utca 9.
Web címe: http://pumik.hu/
E-mail címe: pumiegyesulet@gmail.com

A szövetségi kártya külföldiek számára értékesíthető: nem

MEOESZ szövetségi kártya tulajdonos adatai

Tulajdonos neve: Szabó Andrea Csilla
Címe: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 47.
E-mail címe: pengo.andi@yahoo.com
TIRR: 39995

A szövetségi kártya státusza: AKTÍV
Lekérdezés időpontja: 2021-01-02
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