
 

 

NEVEZÉSI FELHÍVÁS 
 

a MEOE NYÍREGYHÁZI ÖNÁLLÓ JOGÚ SZERVEZETE 

rendezésében 

2xCAC KUTYAKIÁLLÍTÁS 
Babicz József emlék-kiállítás 

 

Időpont: 2022. június 18.-19. 
Helyszín: Sóstói Múzeumfalu 

4431 Nyíregyháza, Tölgyes u.1. 
GPS 48.007561, 21.720732 

Első nevezési határidő mindkét napra: 2022. május 22. 24:00 
Második nevezési és módosítási határidő mindkét napra: 2022. június 12. 24:00 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
A 2xCAC Kutyakiállításra a MEOESZ aktuális Kiállítási Szabályzata alapján lehet nevezni. Kizárólag FCI származási lappal 
rendelkező kutyák nevezhetők, egy kutya csak egy osztályban indítható, módosításra, cserére csak a második nevezési 
határidő lejártáig van lehetőség. 
Nevezni a honlapunkon (www.meoenyiregyhaza.hu) található online felületen, vagy az innen letölthető nevezési 
lapon, postai úton is lehetséges. Email-ben, telefaxon érkező, második határidő utáni, illetve helyszíni nevezést nem 
fogadunk el!  
Nevezési díjat csak banki átutalással, vagy irodánkban történő készpénzes befizetéssel fogadunk el. Átutalás esetén 
kérjük tüntesse fel a kutya és a tulajdonos nevét, mert a nem beazonosítható nevezéseket nem fogadjuk el, a 
befizetett összeget nem térítjük vissza! Amennyiben a számlát költségelszámolásra kéri, a közlemény rovatba 
feltétlenül írja be az adószámot is! A nevezés legkésőbb a második nevezési határidőig beérkezett nevezési, illetve 
módosítási díjjal válik érvényessé! Külföldről érkezők a helyszínen, euroban fizethetnek, de itt nevezést már tőlük sem 
fogadunk el. 
A visszaigazolást – a nevezések lezárását követően – email-ben küldjük el, amely 1 fő belépésére is jogosít. Startszámát 
– rendben levő nevezés esetén – mindenki a saját kiállítási körében, egyéb esetben a Kiállítási Irodában kapja meg. 
Mindkét napon, a rendezvény kezdetén, honlapunkon (meoenyiregyhaza.hu), valamint FACEBOOK oldalunkon 
(facebook.com/meoenyiregyhaza) online formában elérhetővé tesszük a kiállítás aznapi katalógusát. 
Amennyiben kérdése van, kérjük, elsősorban a lenti email címen tegye fel. 
 

Nevezési díjak 
(érvényes: 2021.április 21.-től, 

ÁFA-val növelt összegek.) 

MEOESZ 
szövetségi 
kártyával 

(HUF) 

Nem 
MEOESZ 

tag     
(HUF) 

Külföldi 
nevező 
esetén 
(EUR) 

MEOESZ 
szövetségi 
kártyával 

(HUF) 

Nem 
MEOESZ 

tag      
(HUF) 

Külföldi 
nevező 
esetén 
(EUR) 

Első nevezési határidőre:                                     
2022. május 22. 24:00 óra 

Második nevezési határidőre:                                 
2022. június 12. 24:00 óra 

Első kutya után 5.000.- 10.000.- 35.- 7.000.- 14.000.- 45.- 

Második kutyától 4.500.- 9.000.- 30.- 6.500.- 13.000.- 40.- 

Veterán, bébi, kölyök 3.500.- 7.000.- 20.- 5.500.- 11.000.- 35.- 

Helyszínen nevezhető: junior 
handler I. és II., gyerek-kutya 
pár, tenyészcsoport, magyar 
fajta 

3.000.- 6.000.- 15.- 3.000.- 6.000.- 15.- 

Nevezéssel kapcsolatos adminisztratív módosítások (osztálycsere, törlés, stb.) : 3.000.-Ft/db ; 10 EUR/piece 

 
FIGYELEM! KIÁLLÍTÁSUNK LEÍRÓ BÍRÁLATOT ÉS ONLINE LETÖLTHETŐ KATALÓGUST ADÓ RENDEZVÉNY! 

 
online nevezés és információ: www.meoenyiregyhaza.hu 

email: meoenyir@gmail.com 
telefon: +36 30 377 7937  

iroda: 4400 Nyíregyháza, Holló u. 35. (kedd 13:00-17:00) 
levélcím: 4402 Nyíregyháza 2, PF.:23 

bankszámla száma: MKB RT. 10300002-10525883-49020012 
Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert nevezése elküldésével tudomásul veszi és elfogadja annak tartalmát! 
Please read the following information, because by submitting your entry you acknowledge and accept its contents! 



 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
Tisztelt Kiállító! 
A megváltozott adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok miatt a MEOE Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezetével (a 
továbbiakban: Egyesület) történő kapcsolat felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az alábbi adatkezelési 
tájékoztató elolvasását követően hozzájárul ahhoz, hogy Egyesületünk az ön által közölt személyes adatokat rögzítse, 
tárolja, kezelje. 
Adatvédelmi tájékoztató: 
Szabályzatunk célja: hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (továbbiakban: GDPR) és az 
Információs és Önrendelkezési Jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) vonatkozó rendelkezései 
alapján rögzítse az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi elveket, az Egyesület adatvédelmi politikáját. Az Egyesület 
által nyújtott szolgáltatás minden területén az érintettek számára biztosítva legyen jogaik védelme, adataik 
kezelésével kapcsolatos tájékoztatás. 
Adatkezelésünk jogalapja: az érintettel történő kapcsolatfelvételkor az érintett hozzájárulása az adatok kezeléséhez, 
illetve jogi kötelezettség teljesítése az adatok tárolásához, továbbításához.  
Kezelt adatok köre: az érintett személyes adatai. 
Adatkezelés időtartama: az Egyesület által kezelt, tárolt személyes adatokat a tagsági jogviszony fennállása, a 
rendezvényen, kiállításon való részvétel ideje alatt, illetve a jogviszony megszűnésének időpontjától számított 5 évig 
köteles megőrizni. 
Adatkezelés, továbbítás: Az adatokat elsődlegesen az Egyesület Vezetősége jogosult megismerni. Az érintett adatai – 
a szükséges mértékben – más egyesületek, hatóságok felé továbbításra kerülnek. Az adattovábbítás jogalapja az 
Egyesület fent említett jogszabályon alapuló jogi kötelezettségének teljesítése. 
Jogorvoslat: amennyiben az Egyesület adatkezelése során az érintett hibás, hiányos, jogosulatlan vagy jogellenes 
adatkezelésről szerez tudomást, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé panaszt 
tenni. 
 
Tudomásul veszem, hogy nevezésem elküldésével elfogadom a fenti szabályokat. 
 

INFORMATION 
Dear Exhibitor, 
Due to the changes in data protection and data management legislation, you may contact MEOE Nyíregyháza 
Independent Legal Organisation (hereinafter referred to as the Association) only if you agree to the Association 
recording, storing and processing the personal data you provide after reading the following privacy policy. 
Data Protection Notice: 
The purpose of our policy is to set out the data protection principles and the Association's data protection policy in 
accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter: GDPR) and the 
relevant provisions of Act CXII of 2011 on the Right to Information and Self-Determination (hereinafter: Info Act). In all 
areas of the services provided by the Association, the data subjects should be guaranteed the protection of their rights 
and information on the processing of their data. 
The legal basis for our data processing: the data subject's consent to the processing of the data when contacting the 
data subject, or the fulfilment of a legal obligation to store or transmit the data.  
Scope of data processed: personal data of the data subject. 
Duration of data processing: the Association is obliged to keep the personal data processed and stored by the 
Association for the duration of the membership, the participation in the event or exhibition, or for 5 years from the 
date of termination of the membership. 
Data processing, transfer. The data subject's data will be forwarded to other associations and authorities to the 
extent necessary. The legal basis for the transfer of data is the fulfilment of the Association's legal obligation based on 
the above-mentioned legislation. 
Legal remedy: if the data subject becomes aware of incorrect, incomplete, unauthorised or unlawful processing of 
data by the Association, he or she has the right to lodge a complaint with the National Authority for Data Protection 
and Freedom of Information. 
 
I acknowledge that by submitting my entry I accept the above rules. 


