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A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ (továbbiakban MKFE) Közgyűlése az MKFE

Alapszabályában megfogalmazott hatásköre 2§ (6.) alapján létrehozta a Fegyelmi és Etikai
Bizottságot és az alábbi Fegyelmi és Etikai Szabályzatot fogadta el.
A Fegyelmi és Etikai Szabályzat személyi, területi és tárgyi hatálya
1.§.
1./ A Fegyelmi és Etikai Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a/ az MKFE rendes és pártoló tagjaira, az Egyesület tisztségviselőire (továbbiakban az MKFE
tagja)
b/ mindezek közeli hozzátartozójára
c/ az MKFE keretében, részvételével, jóváhagyásával, megvalósuló rendezvényein (kiállítás,
tenyészszemle, képességvizsga, verseny, egyéb rendezvény) részt vevő illetve az MKFE
hozzájárulásával működő internetes, média oldalakon megjelenő, valamint az MKFE
tevékenységében (pl. tenyésztés) másmódon résztvevő természetes és jogi személyekre,
azaz külső 3. személyekre.
2./ A Fegyelmi és Etikai Szabályzat tárgyi és területi hatálya kiterjed az MKFE tagja által, vagy
az MKFE keretében vagy támogatásával szervezett, továbbá az MKFE által rendezett
kinológiai rendezvényeken (kiállítás, tenyészszemle, képességvizsga, verseny egyéb
rendezvény) valamint az MKFE hozzájárulásával működő internetes média oldalakon
megvalósított, illetve az ezekkel és az MKFE- ban folytatott tevékenységgel, az MKFE
szabályzatainak betartásával összefüggő tettleges, írásbeli, vagy szóbeli etikai, fegyelmi
vétségekre.
3./ Jelen a Szabályzatot kell alkalmazni abban az esetben is, ha az etikai, fegyelmi vétség
elkövetője az etikai, fegyelmi vétség elkövetése után, a felelősségre vonás előtt az MKFE
tagsági viszonyát megszünteti.
4./ Jelen Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével kell megvizsgálni az etikai és fegyelmi
tárgyú bejelentéseket és panaszokat, valamint véleményezni bármely egyesületi tag
magatartásával, tetteivel, tevékenységével kapcsolatban felmerült etikai, fegyelmi
kérdéseket. Amennyiben az Alapszabályzatban, e Szabályzatban, illetve az MKFE egyéb
szabályzataiban megfogalmazott egyéb előírásokba ütköző magatartás valósul meg, úgy e
Szabályzat szerint kell eljárni.
Etikai elvárások
2.§.
1./ Az MKFE tagja az általánosan elfogadott – jogszabályok, előírások és társadalmi
elvárások által meghatározott magatartást tanúsító – személy, aki ismerni köteles az MKFE
szabályzatait, azokat elfogadja és betartja.
2./ Az MKFE tagja minden tevékenységében, megnyilvánulásában a kulturált kutyatartás, az
állatszeretet és – barátság elveit érvényesíti, viselkedésével példát mutat és barátokat
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szerez az etikus és kulturált kutyatartók táborának.
3./ Az MKFE tagja véleményével, szakmai tudásával, tapasztalatával erősíti az MKFE
munkáját, népszerűsíti a kuvasz fajtát és erősíti az MKFE vezető szerepét a magyarországi

kuvasz tartás, tenyésztés és bemutatók, versenyek – kiállítások területén.
Amennyiben az MKFE tagjának az MKFE Elnöksége és Közgyűlése iránymutatásával és
határozataival ellentétes véleménye van, azt csakis az MKFE szervezett keretein belül teszi
közzé az Alapszabályban és jelen szabályzatban foglaltak betartásával.
Az MKFE tagja nem folytathat az MKFE számára hátrányos tevékenységet, véleményével,
kritikájával segíti az MKFE tevékenységét, belső demokráciája fejlődését és nem támogatja a
MKFE ellen kifejtett, illetve az MKFE belső élete megrontására irányuló tevékenységet.
4./ Az MKFE tagja elhatárolódik, és távol tartja magát minden olyan szervezettől,
csoportosulástól, amelynek elvei az MKFE elveivel ellentétesek illetve melyek az MKFE
tevékenységével ellentétes tevékenységet folytatnak, vagy tevékenységük az MKFE
megszüntetésére irányul. Az MKFE tagja tagságát nem gyakorolhatja visszaélésszerűen, azt
felhasználva más szervezetek érdekében, amennyiben ő maga vagy közeli hozzátartozója
másik, azonos vagy hasonló – különösen a kuvasz fajtát megjelölő - céllal és
tevékenységgel rendelkező egyesület tagja, a később létrejött tagviszonya nem
veszélyeztetheti az Egyesület jogos érdekeit, célkitűzéseit, és nem tanúsíthat olyan
magatartást amely az Egyesület tevékenységét, jogos érdekeit, addig elért eredményeit
veszélyeztetné.
5./ Az MKFE tagja az összeférhetetlenségi szabályokat figyelemmel kísérve fejti ki
tevékenységét, az Egyesület tagja, választott, vagy megbízott vezetője a helyzetéből adódó
esetleges előnyökkel nem él vissza, azokat sem anyagi, sem más céljai eléréséhez elvtelenül
nem használja. Összeférhetetlenség gyanújának felmerülése esetén az MKFE tagja minden
esetben írásban köteles az Elnökség felé egyeztetést kezdeményezni, annak írásbeli
állásfoglalását kérve.
6./ Az MKFE tagja az Egyesület rendezvényein, azokon az egyéb magyarországi, illetve
külföldi kutyás rendezvényeken, melyeken részt vevőként az Egyesület tagjaként vesz részt,
továbbá a kutyával való foglalkozás, sportolás és a tenyésztés során sportszerűen viselkedik
és segíti társai hasonló tevékenységét, valamint fellép az ezektől eltérő megnyilvánulásokkal
szemben.
7./ Az MKFE tagja mind saját kutyája/kutyái, mind más állatokkal kapcsolatban betartja a
természetvédelmi, állatvédelmi előírásokat és környezetét is ösztönzi azok betartására.
Magatartásával jó példát mutat, az állatok – különösen a kutyák – szeretetére nevel.
8./ Az MKFE tagja tevékenységét az általa tenyésztett fajta, fajták, minőségének fejlesztése,
fajtajellege megőrzése, egészséges szervezetű, a fajta standardnak megfelelő egyedek
származtatása érdekében fejti ki.
9./ Az MKFE tagja a tenyészetéből származó kölykökről nyilvántartást vezet és az új gazdákat
szükség esetén tanácsokkal látja el.
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10./ Az MKFE tagja kutyája, kutyái, tenyészete reklámozása során szigorúan a bizonyítható
tényekhez ragaszkodik, tartózkodik a túlzásoktól, figyelembe veszi a jó ízlés határait. Az
előzőekben megfogalmazott magatartása soha nem irányul mások ellen, vagy mások
eredményeinek lerontására, megkérdőjelezésére.
11./ A tisztségviselőnek jelölt tagok nyilatkoznak esetleges más klubban meglévő

tagságukról, betöltött tisztségükről. A tag abban az esetben köteles írásban bejelenteni más
egyesületi illetve klub tagságát, ha ő maga vagy közeli hozzátartozója az MKFE-vel azonos
vagy hasonló másik – különösen a kuvasz fajtát megjelölő - céllal és tevékenységgel
rendelkező civil vagygazdálkozó szervezet tagja.
Etikai vétségek:
3.§.
1./ Jelen Szabályzat értelmében etikai vétség:
a./ az MKFE Fegyelmi és Etikai és más szabályainak szándékosan, vagy súlyos
gondatlanságból való megszegése,
b./ a kutyatartással, a tenyésztéssel és a kutyás sporttevékenységgel összefüggésben
bármilyen módon jogtalan előny szerzése, vagy más részére ilyen előny biztosítása, ennek
kísérlete,
c./ az MKFE Elnökségének és Közgyűlés határozataiban foglalt kötelező rendelkezések
szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból való megsértése,
d./ az MKFE tagjához, tisztségviselőjéhez méltatlan magatartás tanúsítása.
Fegyelmi vétségek
4.§.
a./ az MKFE Alapszabályának illetve az Egyesület bármely belső szabályzatának
rendelkezéseit, továbbá az Elnökség által kiadott kötelező érvényű határozatok előírásait
megszegi, megsérti,
b./ „Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény” „A kedvtelésből
tartott állatok és forgalmazásáról” szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet vagy bármely, az
állatok védelméről meghozandó törvény, vagy rendelet előírásának a megszegése,
c./ a tartott kutya, kutyák, gondozásának elmulasztása,
d./ a kutya tartása és használata vagy kiképzése során a szükséges és általánosan elfogadott
mértéket és módszert meghaladóan a kutya fizikai vagy pszichikai bántalmazása, annak
indokolatlan és/vagy maradandó sérülés okozása
e./ az MKFE szakmai szabályzataiban foglaltak szándékos megsértése,
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f./ az MKFE taghoz méltatlan magatartás tanúsítása, olyan tevékenység folytatása, mely az
MKFE céljainak elérését veszélyezteti, az egyesület alapszabályában, testületi határozatában
megfogalmazott célokkal ellentétesen cselekszik, tagsági jogának gyakorlása során, joggal
való visszaélést valósít meg, különösen a 2.§. 4. és 5. pontban meghatározott normaszegést
követ el, vagy az Egyesületnek vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz,
g./ az MKFE, annak választott tisztségviselői vagy tagjai jó hírének, hírnevének csorbítása,
alaptalanul való megvádolása vagy rágalmazása, bármely formában elektronikus vagy egyéb
információ formájában is.

h./ az MKFE, a MEOESZ vagy az FCI hivatalos rendezvényein közreműködő bíróról, vagy más
hivatalos közreműködőről más előtt a becsület csorbítására alkalmas információ állítása,
i./ írott vagy elektronikus sajtóban, internetes fórumokon valótlan tartalmú hirdetés vagy
közlemény közzé tétele,
j./ az MKFE által kibocsájtott, az FCI által elismert származási lap hitelességével bármilyen
módon történő visszaélés, azok hitelességének veszélyeztetése, illetve kellő alap nélkül
kétségbe vonása,
k./ a tenyésztési szabályzat előírásainak be nem tartása, szándékos megsértése.
l./ Az Egyesület szerveit illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szervet (pld. minisztérium,
bíróság, ügyészség stb.) annak képviselőjét jogszerű tevékenysége során szándékosan
megtéveszti vagy munkájában akadályozza, adatokat, bizonyítékokat elhallgat, meghamisít
vagy megsemmisít.
Az etikai, fegyelmi eljárás célja és az elmarasztalás elvei
5.§.
Az eljárás célja az egyesületre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, az alapszabály, az
egyesület testületi szervei által hozott határozatok, szabályok, a társadalmi együttélés
szabályai megtartásának, valamint a szervezeti élet tisztaságának biztosítása, illetve a
cselekménnyel arányban álló elmarasztalással az elkövető egyesületi tag visszatartása
hasonló magatartástól.
1./ Az MKFE (1.§. 1. pont a/ bekezdése hatálya alá tartozó) természetes személy tagjával
szemben alkalmazható jogkövetkezmények:
a./ szóbeli figyelmeztetés,
b./ írásbeli figyelmeztetés,
c./ írásbeli figyelmeztetés annak nyilvánosságra hozatalával,
d./ tagsági viszony felfüggesztése,
e./ meghatározott idejű, adott MKFE rendezvényre vonatkozó vagy általános eltiltás
f./ határozatlan eltiltás adott vagy valamennyi rendezvénytől
g./ kizárási javaslat kezdeményezése az Elnökségnél,
h./ vezető tisztségviselővel szemben indított fegyelmi eljárás esetén a tisztségéből
történő visszahívására vonatkozó javaslat kezdeményezése az Elnökségénél
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2./ Jogkövetkezményt csak a jogorvoslati eljárás jogerős lezárása után lehet alkalmazni.
3./ Az Alapszabályban szabályozott kizárási eljárás, mint a tagi jogviszony megszűnésének
lehetséges módja kizárólag a Közgyűlés hatálya alá tartozik. (Asz. 3.§ 5. f,).
4./ Az 1.§. 1.pont b/ és c/ bekezdése alá tartozó mindazon személyekkel szemben akik nem
MKFE tagok, etikai vagy fegyelmi vétség esetén az alábbi jogkövetkezmények
alkalmazhatóak:
a./ szóbeli figyelmeztetés,
b./ írásbeli figyelmeztetés,
c./ írásbeli figyelmeztetés annak nyilvánosságra hozatalával,

d./ meghatározott idejű, adott MKFE rendezvényre vonatkozó vagy általános eltiltás
e./ határozatlan eltiltás adott vagy valamennyi rendezvénytől
6.§.
1./ Az etikai, fegyelmi bejelentések és panaszok kivizsgálása tárgyában elsőfokon az MKFE
Közgyűlése által választott Fegyelmi és Etikai Bizottság (FEB), míg másodfokon az Egyesület
Elnöksége, tagkizárás esetén pedig az Egyesület Közgyűlése jár el.
2./
A Fegyelmi és Etikai Bizottság /FEB/ működése:
Elnökből, és két tagból áll határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
- a panaszokat, bejelentéseket kivizsgálja és határozata alapján érdemi javaslatot tesz az
MKFE elnöksége illetve a Közgyűlés felé,
- véleményt alkot bármely egyesületi tag magatartásával kapcsolatban felmerült etikai
kérdésben,
- békéltető tevékenységet végez és közvetít az egyesületi tagok közötti vitás ügyekben,
- a FEB eljárása során tárgyalást tarthat, illetve tárgyalás tartása nélküli, bizottsági ülés
keretében hozhat határozatot. Amennyiben az eljárás alá vont személy kéri,
tárgyalást kell tartani,
- kizárási vétség esetén értesíti az MKFE elnökét és javaslatot tesz a Közgyűlés
összehívására,
- az Alapszabály alapján állásfoglalást tesz összeférhetetlenségi kérdésekben, munkájáról elnöke útján évente beszámol a Közgyűlésnek.
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Hatályba léptető rendelkezések
7. §. A 2016. március 05-ei Közgyűlésen elfogadott, ezen módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Fegyelmi és Etikai Szabályzatot a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
2018. 12.08. napján megtartott Elnökségi ülésén az Elnökség jóváhagyta, majd a 2019.
február 9.-i Közgyűlés azt elfogadta, a szabályzat ettől a naptól hatályos.
Ezen szabályzat a MEOESZ, valamint a Hungária Komondor Klub Fegyelmi és Etikai
szabályzatát is felhasználta.
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ Közhasznú Szervezet
Székhely: 3532 Miskolc Testvériség utca 67
E-mail: mkfe.elnok@gmail.com
WEB: www.magyarkuvasz.hu

