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1. A Fegyelmi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) tárgyi és személyi hatálya: 

 

(1) A jelen szabályzat a 7536 Patosfa, hrsz. 150/4 székhelyű Magyar Komondor és Kuvasz Egylet 

(nyilvántartási szám: 10-02-0002859) továbbiakban Egyesület, Alapszabályában szabályozott 

fegyelmi eljárással történő kizárás, mint a tagi jogviszony megszűnésének lehetséges módja 

eljárását továbbá a jelen szabályzatban rögzített egyéb szabályokat állapítja meg.  

(2) A jelen szabályzat alkalmazásakor annak részének kell tekinteni és alkalmazni kell az Alapszabály 

jelen szabályzatban szabályozott eljárásokra, fogalmakra vonatkozó további rendelkezéseit is, így 

különösen a kizárásra és annak eljárására vonatkozó rendelkezéseit. 

(3) A Szabályzat értelmezése során érintett alatt azt az egyesületi tagot kell érteni, akinek 

vonatkozásában az adott eljárás lefolytatásra kerül. 

(4) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Egyesületre; az Egyesület valamennyi tagjára, függetlenül attól, 

hogy a tag természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; az 

Egyesület valamennyi testületére és azok tagjaira; az Egyesület vezető tisztségviselőjére és egyéb 

tisztségviselőjére; az Egyesület megbízottjaira és a jelen Szabályzat szerinti eljárás valamennyi 

egyéb résztvevőjére. 

(5) Jelen Szabályzatot kell alkalmazni abban az esetben is, ha a fegyelmi vétség elkövetőjének a 

fegyelmi vétség elkövetése után, a felelősségre vonás előtt a tagsági viszonya megszűnik. 

(6) Jelen Szabályzatban foglaltak figyelembevételével kell megvizsgálni a fegyelmi tárgyú 

bejelentéseket és panaszokat, valamint véleményezni bármely egyesületi tag magatartásával, 

tetteivel, tevékenységével kapcsolatban felmerült etikai, fegyelmi kérdéseket. Amennyiben az 

Alapszabály, jelen Szabályzat, illetve az Egyesület egyéb szabályzataiban megfogalmazott egyéb 

előírásokba ütköző magatartás valósul meg, úgy jelen Szabályzat szerint kell eljárni. 

 

2. Fegyelmi vétségek 

 

(1) Az Alapszabályban rögzített fegyelmi vétségek: 

- ha a tag olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy az Egyesület 

alapszabálya szerinti rendjét, annak tevékenységét erőszakkal vagy azzal fenyegetve 

megváltoztassa 

- ha a tag tagsági viszonyával kapcsolatos, alapszabályban, szabályban, szabályzatban, 

tagsági viszonyra vonatkozó szabályzatban, továbbá az Egyesület célja vagy cél szerinti 

tevékenységével érintett területen jogszabályban meghatározott bármely kötelezettségét 

megszegi 

- szándékos magatartásával veszélyezteti az Egyesület céljának megvalósítását 

- ha a tagot az Egyesület sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt 

bíróság vagy szabálysértési hatóság jogerősen elmarasztalta 

- ha a tag az Egyesület alapszabályának vagy más szabályzatának rendelkezéseit, vagy az 

alapszabály által betartandónak minősített belső szabályt, az Egyesület testületi szerveinek 

határozatait nem tartja be 

- ha a tag választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, vagy azokat 

rosszhiszeműen gyakorolja 

- az a tag, aki másik tag ellen szándékosan vagy súlyos gondatlanságból alaptalan hatósági 

vagy fegyelmi eljárást kezdeményez, feltéve, hogy az adott eljárás megindul 

- aki vét az állatvédelmi törvény ellen 

- az a tag, aki kutyaviadalt szervez, azon bármilyen formában részt vesz, vagy kutyát ilyen 

céllal érétkesít 
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- az a tag, aki kutyát ad el olyan természetes vagy jogi személy részére, aki kutyát pet 

shopban (hobbi állat üzlet) vagy kereskedésben való értékesítésre veszi át vagy maga 

értékesít kutyát pet shopban vagy kereskedésben 

- az a tag, aki kutyát nem a fajta igényeinek megfelelő körülmények között tart vagy  annak 

gondozását elmulasztja 

- az a tag, aki kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és szakmailag 

elfogadott mértéket és módszert meghaladó módon a kutyát fizikailag vagy pszichikailag 

bántalmazza vagy annak fizikai vagy pszichés maradandó sérülést okoz. 

(2) Fegyelmi vétség továbbá: 

- a MEOESz (Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége) és az FCI 

(Federation Cynologique Internationale) szakmai szabályzataiban foglaltak szándékos 

megsértése 

- az Egyesület, annak választott tisztségviselői vagy tagjai jó hírének, hírnevének csorbítása, 

bármely formában, elektronikus vagy egyéb információ formájában is 

- az Egyesület más tagjaival szembeni, a jó modoron és a kulturált viselkedés szabályain túl 

mutató magatartás, különös tekintettel a különböző online fórumokon, csoportokban, 

oldalakon történő kommunikációban 

- az Egyesület, a MEOESz vagy az FCI hivatalos rendezvényein közreműködő bíróról, vagy 

más hivatalos közreműködőről más előtt a becsület csorbítására alkalmas információ 

állítása, terjesztése 

- írott vagy elektronikus sajtóban, internetes felületeken valótlan tartalmú hirdetés vagy 

közlemény közzé tétele 

- az Egyesület által kibocsájtott, az FCI által elismert származási lap hitelességével bármilyen 

módon történő visszaélés, a törzskönyvezési, honosítási eljárás során bármely valótlan 

adat közlése 

- a tenyésztés során megkövetelt bármilyen egészségügyi dokumentum megmásítása, 

hamisítása, a kötelező egészségügyi szűrések eredményeinek elhallgatása 

- a Tenyésztési Program előírásainak be nem tartása, szándékos megsértése 

- az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos szándékos vagy súlyos gondatlanságból 

elkövetett visszaélés 

- 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 

- méltatlan magatartásával, megnyilatkozásával erkölcsi-, vagy (közvetlen/közvetett 

módon) anyagi kárt okoz az Egyesületnek 

- más a fajtát gondozó Egyesületben korábban fegyelmi vétséget követett el, melyben 

eljárás indult és ennek tényét elhallgatja 

 

3. A fegyelmi eljárás 

 

(1) A tisztességes fegyelmi eljárás szabályait az Egyesület Alapszabályának 9/5. pontja 

tartalmazza, azzal nem ellentétesen, de kiegészítésként az alábbi szabályok az irányadóak. 

(2) A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően vizsgálni kell az adott cselekmény elévülését. 

Fegyelmi eljárást nem lehet lefolytatni olyan cselekmény miatt, melynek bekövetkeztétől, 

folyamatosan megvalósult cselekmény esetén annak befejezésétől számítva 5 év eltelt 

(objektív határidő).  

(3) Az elsőfokú fegyelmi eljárást annak megindításától számított 90 napon belül le kell zárni. 
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(4) Fegyelmi ügyben elsőfokon a Vezetőség jár el.  

(5) Az elnök, illetve a vezetőségi tagok ellen fegyelmi eljárást a Közgyűlés rendelhet el, ez esetben 

a Közgyűlés által választott 3 fős testület folytatja le az elsőfokú fegyelmi eljárást.  

(6) Az elsőfokú fegyelmi eljárásban nem vehet részt az, akitől az adott ügy objektív megítélése 

nem várható el, vagy arra nem képes. Különös tekintettel az, aki az érintettnek közeli 

hozzátartozója vagy vele egy háztartásban élő személy, valamint az, aki maga jelent be egyéb 

okból fennálló elfogultságot. Ez esetben a Közgyűlés választhat az elsőfokon eljáró testületbe 

tagot, illetve tagokat, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges 3 fő biztosított legyen. Igaz, ez 

a Vezetőség tagjai vagy az Elnök elfogultsága esetére is.  

(7) Az elsőfokú fegyelmi eljárás során az érintett kérheti a szóbeli védekezés lehetőségét és azt az 

értesítéstől számított 15 napon belül biztosítani kell, személyes meghallgatás formájában. Erre 

az esetre mind az elsőfokon eljáró testület mind az érintett tanúkat – név és lakcím 

megjelölésével - jelenthet be, mely tagokat az elsőfokon eljáró testület köteles a 

meghallgatásra meghívni, amennyiben ez a valós tényállás felderítése érdekében 

szükségesnek mutatkozik. A tanúk meghívása esetére a meghallgatás határideje további 8 

nappal meghosszabbítható. A bejelentett és meghívott tanú a meghallgatáson való részvételt, 

tanúzást megtagadhatja.  

(8) Ha az elsőfokú fegyelmi eljárás alá vont személy a személyes meghallgatáson a fent 

részletezett, igazolhatóan megküldött értesítés ellenére nem jelenik meg és távollétét 

méltányolható okra hivatkozással nem menti ki, az az eljárás lefolytatását és határozat 

meghozatalát nem befolyásolja.  

(9) Az elsőfokú fegyelmi eljárás során megtartott minden meghallgatásról és ülésről 

jegyzőkönyvet kell vezetni, abban rögzíteni kell a  

a) meghallgatás vagy ülés helyét, idejét, a jelenlévő személyek nevét és az eljárás tárgyát 

b) a tényállást, a bizonyítékokat 

c) a meghallgatáson résztvevők – érintett és tanúk – szóbeli nyilatkozatait 

A jegyzőkönyvben a nyilatkozatokat a nyilatkozattevővel alá kell íratni, amennyiben az 

említettek ezt megtagadják ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, az ok 

megjelölésével. A jegyzőkönyvet az eljárást lefolytató és jelenlévő testület tagjai is ellen jegyzik 

aláírásukkal. 

(10)  A fegyelmi határozatot az elsőfokon eljáró testület tagjai szótöbbséggel hozzák. 

 

4. Fegyelmi büntetések 

 

(1) A fegyelmi eljárás eredményeként kétféle szankció alkalmazható: kizárás és figyelmeztetés, 

ennek részletezett esetei a következők: 

a) szóbeli figyelmeztetés; 

b) írásbeli figyelmeztetés; 

c) írásbeli figyelmeztetés annak nyilvánosságra hozatalával a tagok felé; 

d) tagsági viszony felfüggesztésével járó figyelmeztetés; 

e) az Egyesület rendezvényeitől történő eltiltással járó figyelmeztetés; 

f) a tag tulajdonában álló kutyák az Egyesület rendezvényeitől történő eltiltásával járó 

figyelmeztetés; 

g) a törzskönyvezés felfüggesztésével járó figyelmeztetés; 

h) az Egyesület tisztségének betöltésére eltiltással járó figyelmeztetés; 

i) kizárás az Egyesületből. 
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(2)  A fegyelmi eljárás során az előző pontban felsorolt – a) – i) – büntetések közül egyidejűleg 

több is kiszabható.  

(3) A fegyelmi eljárásról szóló határozatban a büntetés időtartamát rögzíteni kell, annak kezdő és 

befejező dátumával.  

 

5. Fellebbezési eljárás 

 

(1) A fellebbezési eljárás szabályait az Egyesület Alapszabálya tartalmazza, a fellebbezési 

eljárásban az elsőfokú eljárás szabályai értelemszerűen irányadóak. 

 

6. Vegyes rendelkezések 

 

(1) A jelen szabályzatot mindenkor az Egyesület hatályos Alapszabályával összhangban kell 

alkalmazni és értelmezni.  

(2) Jelen szabályzat először a Közgyűlés általi elfogadás után lép hatályba, módosítását a 

Vezetőség az Alapszabályban rögzített jogköre alapján bármikor megteheti. 

 

 

A szabályzatot az Egyesület közgyűlése 2022. május 15-én tartott közgyűlése hagyta jóvá.  

 


