
2023. 
január 1-től 

érvényes

Tagsági díj
egységár 
(nettó)

Állattal rendelkező magánszemély részére 25 000
Állattal rendelkező gazd.társaság részére 25 000
Pártolótag díj természetes személy részére 25 000
Pártolótag díj jogiszemély részére 50 000
>= 25 db támogatható ch és au állattal újonnan belépő részére 
kedvezmény az 1. naptári évben 

25 000

Tenyészbika, tehén, üsző (másodlat) 3 000

Szárm. igaz. kiadás nem tagok részére 6 000

Ősisor nyt. 1 000

3 évesnél fiatalabb nőivarú 4 000
tenyészbika 6 000
3 évesnél idősebb nőivarú 6 000
MCTE ellenőrzése alatt nem álló üsző-tehén 15 000
MCTE ellenőrzése alatt nem álló tenyészbika 50 000

Tag tenyészetekben 5 000

Összevont 25 db-ig kedvezmény Ft/db/év 0
(összevont 25 db/év felett)
Term. ellenőrzési díj/év/db nyitó + új felvételes tehén GULYÁS 
szoftver használatával jelentve

900

Term. ell. díj/év/db nyitó tehén NEM Gulyás szoftver 
használatával jelentve

1 100

Tenyésztés ell. díj/év/db nyitó + új felvételes tehén új tag 0
Tenyésztés ell. díj/év/db nyitó + új felvételes ch és/vagy au 
tehén 

400

Teny. ell. díj/év/db nyitó + új felvételes nem ch és/vagy au 
tehén 

600

Tk-i ellenőrzési díj/év/db nyitó + új felvételes tenyészbika 900
Term. ellen. díj/év/db vásárolt tenyész-, vagy 12 hónál idősebb 
sajáttenyésztésű üsző

900

Termelés-ellenőrzési díj (új felvételes) 900
Term. ell. díj új tag /tám. jogos. ch és/vagy au 1. év 0
ÜSTV végzési díj /beállított darab bika 20 000
      kedvezmény tagoknak 10 000
KSTV végzési díj /beállított darab bika 40 000

Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete 
ÁRLISTA

Szolgáltatási díjak
Származási igazolás kiadása

Bejegyzés "A" törzskönyvbe beleértve az első pedigré kiadását is

Bejegyzés "B" törzskönyvbe (nem MCTE-ben 
           született üszők) fajtaazonosság bírálat + regisztráció

Állattenyésztési szolgáltatás /naptári év



      kedvezmény tagoknak 40 000
Tehenek minősítése 5 000
      kedvezmény tagoknak 5 000
Tenyészértékbecslés (BREEDPLAN) 250
      kedvezmény tagoknak 250
Tenyészüszők küllemi bírálata 2 000
      kedvezmény tagoknak 2 000
Tenyészüszők UH vizsgálata 3 000
      kedvezmény tagoknak 3 000
GULYÁS szakmai szoftver biztosítása   állatok / tehén 600
      kedvezmény tagoknak 600

Sperma Ft/adag 500
     kedvezményes díj törzstenyészet (TT) részére Ft/adag 100
     együttműk. megáll. keretében leterm. és forg. 100
Embrió Ft/darab 2 000
     kedvezményes díj TT részére Ft/db 1 000

Tenyészállat (korábban más tenyésztőszerv.-ben ellenőrzött) 

Regisztrációs díj (bika) nem tag részére 50 000
Regisztrációs díj (üsző-tehén) nem tag részére 15 000
Regisztrációs díj (bika) tag részére 25 000
Regisztrációs díj (üsző-tehén) tag részére 5 000
Kedvezm. reg. díj (bika) törzsteny.-nek 12 000
Kedvezm. reg. díj (üsző-tehén) törzsteny.-nek 3 000

Szakvélemény kiadása
15 napon belül 50 000
sürgősségi, 15 napnál rövidebb határidővel 100 000

Regisztrációs díj


