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S Z E R Z Ő D É S 
 
amely létrejött egyrészről a törzskönyvi (tenyésztési, termelési), illetve fajta-felügyeleti 
ellenőrzést igénylő – bejelentő – 
 ........................................................................................szarvasmarha tenyésztő, mint megrendelő 
(a továbbiakban tenyésztő), másrészről a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete, mint 
szolgáltató (továbbiakban: MCTE) között az 1989. évi II. trv. és a Ptk. 57-58-ik szakasza alapján. 
 
A tenyésztő bejelentése, kérelme alapján, 
 
 .........  egyed induló állományú, charolais fajtájú, 
 
 .........  egyed induló állományú, magyar charolais fajtájú, 
 
 .........  egyed induló állományú, ........................... fajtájú 
 
egyed törzskönyvi, illetve fajta-felügyeleti ellenőrzését 
 
 termelés ellenőrzési forma szerint az MCTE bizalmi elv alapján vállalja. 
 

Az MCTE feladatai: 

1.) A kialakult egységes tenyésztési és genetikai koncepciónk tenyészetre adaptálható tenyésztési 
tervének elkészítésében közreműködik. 

2.) Folyamatosan ellenőrzi: 

    - a tárgyi és személyi feltételek biztosítását (termelési adatgyűjtést), 

    - tenyésztési és termelési adatok hitelességét. 

3.) Ellenőrzi a tenyészállatok egyedi tartós megjelölését. A tetoválás, krotáliázás meglétét, annak 
szabályszerűségét. 

4.) Központi számítógépre viszi és tárolja a tenyésztő tenyésztési (és termelési) adatait. 

5.) Rendszeresen a tenyésztő rendelkezésére bocsátja a központi számítógép által feldolgozott és 
értékelt adatokat. 

6.) Származási lapot és termelési adatokra vonatkozó igazolást ad ki, aminek a díjtétele külön  
kerül meghatározásra. 

7.)  7.) A tenyészérték megállapítása érdekében megszervezi a növendék  és tenyésztésbe vont 
tenyészállatok saját- és ivadékteljesítmény vizsgálatát. 

8.) Közreműködik a tenyészetben előállított és minősített tenyészállatok forgalmazásában. 

9.) Folyamatosan tájékoztat a különböző kategóriákba tartozó tenyész- és vágóállatok piaci   
értékéről. 
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10.) A tenyésztési és termelési adatok kézi és gépi nyilvántartásához szükséges nyomtatványokat 
önköltségi áron biztosítja. Rendszeresen ellenőrzi a nyomtatványok vezetését, a tenyésztési 
adatok gyűjtését. 

11.) Figyelemmel kíséri a világ fajtával kapcsolatos, jelentős tenyésztési, takarmányozási és 
tartástechnológiai kutatási eredményeit és rendszeres tájékoztatást ad a gyakorlat számára is 
hasznosíthatóakról. 

 

A tenyésztő feladatai: 

1.) Biztosítja a tenyésztés és termelés ellenőrzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
Az állomány létszámától függően törzsállattenyésztőt, vagy ezen feladatok ellátására képes 
személyt alkalmaz. 

2.) Elvégzi az állatok érvényes szabvány szerinti egyedi tartós megjelölését. 

3.) Előzetes egyeztetés alapján megszervezi, hogy a tenyésztésben a törzskönyvezésbe vont 
állomány törzskönyvi, illetve fajta-felügyeleti ellenőrzését az MCTE szakembere zavartalanul 
elvégezhesse. 

4.) Intézkedéseket hoz az MCTE-vel egyeztetett tenyésztési és párosítási tervek konkrét 
elkészítése és végrehajtása érdekében.  

5.) Gyűjti és az MCTE-vel egyeztetett módon negyedéves rendszerességgel szolgáltatja a 
törzskönyvezési munkához szükséges összes adatot. 

6.) Felelősséget vállal az MCTE-nek közölt adatok valódiságáért. 

7.) A piaci trendek minél pontosabb megismerése érdekében folyamatosan tájékoztat a tenyész-  
és hízóállatok vonatkozásában elért árakról. 

8.) Minden MCTE által ellenőrzött fajtájú és fajtajellegű állatát az egyesület ellenőrzésében 
tartja. 

 

Az ellenőrzési díj térítése: 

1.)  A jelen szerződésben megjelölt törzskönyvi ellenőrzésért a tenyésztő költségtérítést fizet az 
MCTE részére, amely magába foglalja az MCTE felmerülő költségeit, beleértve a Charolais 
Szarvasmarha Tenyésztők Nemzetközi Szövetségének a tagsági díját, fenntartási-, működési 
költségeket, így a számítógépes feldolgozás költségét is. 

2.) Az egyesületi tagdíj 

a) Az egyesület valamennyi tagja tagdíj fizetésére köteles. A tagdíjat évente két egyenlő 
részben: 

az I. félévre a tárgyév     március 31-ig 

a II. félévre a tárgyév     szeptember 30-ig 
kell az egyesület számlájára – számla alapján – befizetni.  
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3.) A tagdíj mértéke: 

a) Tagsági díj:  

Állattal rendelkező magánszemély; Állattal rendelkező gazd. társaság; 
Pártolótag természetes személy részére 

25 000 Ft / év 

Pártolótag díj jogi személy részére 50 000 Ft / év 

Kedvezmény >=25 db támogatható charolais és aubrac állattal újonnan 
belépő részére az 1. naptári évben 

25 000 Ft / év 

b) Állattenyésztési szolgáltatás / naptári év  

Term. ellenőrzési díj 

(25 állat felett fizetendő) 
tehénlétszám (induló és új felvétel) ÉS 

tenyészbika létszám ÉS 

12 hónaposnál idősebb üsző létszám 
alapján 

bármely fajta 900 Ft/db 

Tenyésztés ell. díj 

(25 állat felett fizetendő) 

(A tenyészet döntése 
alapján választható 
termelés- v. tenyésztés-
ellenőrzés.) 

charolais v. 
aubrac 

400 Ft/db 

nem charolais v. 
aubrac 

600 Ft/db 

c) Az Alapszabályban meghatározott tagdíjak mértékét a közgyűlés évente felülvizsgálja, 

4.) Az MCTE a végleges elszámolást a törzskönyvi éves zárás alapján készíti el. 

5.) A tagdíj befizetésére az elnökség indokolt esetben halasztást adhat. Egyébként a késedelmi  
kamat felszámolandó. 

6.) A törzskönyvi ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások és származási lap kiállítása, 
záradékolása, térítésköteles anyagok ármegállapításában, vagy egyéb módon szabályozott díjat a 
gazdaság esetenként, az MCTE számlázásának megfelelően egyenlíti ki. 

Egyéb rendelkezések: 

1.) A szerződés hatálybalépésének feltétele a belépési kérelem MCTE elnöksége általi 
jóváhagyása, a szerződés határozatlan időre szól és azt mindkét fél csak hat hónapos előzetes 
felmondási idővel mondhatja fel. 

2.) Az MCTE részéről a szerződésben foglaltak teljesítéséért, a kapcsolattartásért felelős 
személy: 

Dr. Török Márton ........mb. ügyvezető 

A tenyésztő részéről az adatszolgáltatás valódiságáért, a szerződésben foglaltak teljesítéséért 
felelős személy: 

......................................................... 

3.) A jelen szerződésben nem szabályozott jogvitás esetekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az 
irányadóak. 

Miskolc, 202  . év .......................... hó ....... nap 

 

.......................................................                                   .................................................... 

                  M C T E                                                                         TENYÉSZTŐ 


