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Az MPK FESZ megtárgyalta az 1/07/18. az elnökségi határozatban indított fegyelmi eljárásban szereplő ügyet és 

dr. Ács Imre meghallgatása, valamint az időközben felmerült rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi 

határozatot hozta:  

(A szavazásban részt vettek Árkosi József, Baloghné Jancsovics Tüne, dr. Herceg Róbert, Knop Eduárd, akik 

egyhangúan megszavazták az alábbi határozatot) 

 

A FEB a FESZ alábbi pontjainak megsértését állapította meg:. Etikai vétség 3. §. c és e. pontjai, valamint 

Fegyelmi vétség, 4 §. e, f, k pontjai. 

 

A FESZ 5.§ 1 bek.  c és d pontjai alapján elrendeli a fegyelmi vétség nyilvános közzétételét valamint dr. Ács Imre 

tagságának felfüggesztését, a határozat jogerőre emelkedésének időpontjától egy év időtartamra. 

 

 

 



 

INDOKLÁS 

2015. nyarán Kappant Zsófia a MPK-hoz küldött megkeresésében közölte, hogy Pécsen a piacon vásárolt dr. Ács 

Imrétől egy Déva nevű pumi kiskutyát, a tenyésztő ígéretével, hogy később lehet törzskönyvezni. Déva 

2015.február 9.-én született, dr. Ács Imre  alombejelentőt adott le az alomról 2015.augusztus 14.-én, tehát 

akkor, amikor a Déva nevű kiskutya már régen az új gazdáknál volt – mégsem szerepeltette az alombejelentőn. 

A vevő két évet várt, többszöri ígéretekre, majd ezután jelentette a Magyar Pumi Klubnak az esetet. A bejelentő 

közlése szerint a bizalmat az alapozta meg, hogy a tenyésztőt a MPK honlapján találta, közlése szerint: „naívan 

azt gondoltuk, hogy aki az MPK keretein belül tenyészt pumit, az garanciát jelent.” 

A Duna-Dráva Nemzeti Park képviseletében Löffler Attila úr elmondta:  dr .Ács Imrét régebben ismerték a 

nemzeti parknál, ezért, amikor 2015. év végén azt az utasítást kapták, hogy be kell szerezni magyar fajta 

kutyákat, hozzá fordultak, mivel volt nála kiskutya. Ekkor három db. pumi kölyköt vásárolt a Nemzeti Park 

szerződéssel, azonban származási lap nem volt hozzájuk, és amint a klubtól megtudták, utólag nem tudunk 

származási lapot adni ilyen esetben. Később be kellett szereznie a Nemzeti Parknak törzskönyvezett kutyákat, 

ennek eleget is tettek, de az előzőleg megvásárolt kutyákat nem adták vissza a tenyésztőnek, dolgozókhoz 

kerültek kihelyezésre, így a Gubanc nevű is. A fent írt kiskutyák oly módon jöttek a világra, hogy dr. Ács Imre 

harapáshiba miatt 2014-ben tenyésztésből kizárt Kisködmönös Cikta Bogáncs nevű kutyájával fedeztette egyik 

szukáját. Dr. Ács Imre azt állította, hogy akkor lett kizárva a kutya, amikor már vemhes volt tőle a szuka, 

azonban a kizárás egy évvel előbb történt. A Gubanc nevű szuka kutyáról Löffler úr elmondta, hogy egy 

alkalommal dr. Ács Imréhez vitte ideiglenesen a felügyeletével megbízott dolgozó nyaralásuk idejére, ekkor a 

kutyát véletlenül befedezte az egyik kan. A kiskutyákat értékesítették. Ezután 2018-ban újra alom lett a Gubanc 

nevű regisztráció nélküli kutyától, tervezett alomként, dr. Ács Imre Ácsligeti Dicső nevű kanjától. 

Az eljárás folyamán megállapításra került, hogy dr. Ács Imre több esetben szándékosan megsértette a MPK 

tenyésztési szabályzatát, valamint, az FCI tenyésztési szabályzatának 18. pontját, miszerint: „A tenyésztőknek 

kötelező lejelenteni, a kennelében összes fajtatiszta almot törzskönyvbe való regisztrálásra. Az almoknál az 

összes kölyköt egyidejűleg és maradéktalanul kell lejelenteni: ez érvényes az összes kölyökre, melyek a 

bejegyzésre való jelentés időpontjáig születtek.” 

Az MPK tenyésztési szabályzata 4.1.1.  pontja alapján tenyésztésbe csak olyan egyedek állíthatók amelyek 

tenyészthető minősítést szereztek a klub által szervezett tenyésszemlén. 

A Magyar Országgyűlés 32/2004(IV.19.) OGY Határozatával a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas 

genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajtákat, így a pumit is Nemzeti Kinccsé nyilvánította.  2016-

ban a Hungaricum Bizottság felvette a Magyar Értéktárba, majd 2017-ben a Hungarikumok közé emelte.  

A Magyar Pumi Klub célja, hogy a magyarországi állomány azonos elvek alapján történő, szabályozott, 

ellenőrizhető tenyésztés során született, a standardjához leginkább közelítő, egészséges, örökletes 

betegségektől mentes, fajtatiszta egyedekből tevődjön össze. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy dr. Ács Imre nem tájékozatlanságból, hanem előre tervezett módon 

sértette meg súlyosan és ismételten a tenyésztésre vonatkozó szabályokat, veszélytetve ezzel a fajta genetikai 

állományát, és az FCI elismert Magyar Ebtörzskönyv hitelességébe vetett bizalmat.  

Az etikai és fegyelmi bizottság fenti határozata ellen az érintett 15 napon belül írásban panasszal élhet a 

közgyűlés felé, mely azt a következő ülésén megtárgyalja és határozatot hoz. 

Vasad, 2018. október 23.  

 

Árkosi József 
elnök 

Magyar Pumi Klub 


