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Árkosi József elmondja:  

Meghallgattam a Duna-Dráva Nemzeti Park képviseletében Löffler Attila urat, aki a következő információkat 

hozta tudomásomra:  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.  

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 fenti 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 az interneten megjelent 

írásában azt állította, hogy akkor lett kizárva a kutya, amikor már vemhes volt tőle a szuka, azonban a kizárás 

egy évvel előbb történt – de ha ekkor történt volna is, mindenképpen engedély nélküli párosítás lehetett volna, 

ráadásul olyan módon, hogy közben nem győződött meg arról, hogy a kutyának van-e tenyésztésből kizáró oka. 

A Gubanc nevű szuka kutyáról Löffler úr tudta, 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 kutyától, tervezett alomként, dr. Ács 

Imre Ácsligeti Dicső nevű kanjától. A Jófogás-on Varga Ágnes, pécsi illetőségű személy szerepel, mint eladó. A 

kiskutyák először 7 hetesen lettek eladásra kínálva, majd, miután jeleztük a szerkesztőségnek, hogy ez nem felel 

meg a jogszabálynak, átírták a hirdetést 8 hetesre. 



 

Az esetről dr .Ács Imre a következőket írta a MPK facebook csoportjában 2018.július 6.-án  (Zárójelben 

vastagítva Árkosi József kiegészítései): „Árkosi József MPK elnök úr felhívta a figyelmemet Bugacon, hogy 

visszaélnek a (kennel) nevemmel. A tények a következők: az Ácsligeti kennelben NÍ1 és 2 HPJ, után a 

Kisködmönös Cikta kannal lett fedeztetve a Harsányi-Tekergő Olga szuka. A fedeztetés után került sor a kan 

tenyészszemléjére, ahol kizárták a tenyésztésből. (a kutya kizárására 2014-ben került sor, 2015-ben már Hobby 

osztályban indult kiállításon. Á.J. )Ettől függetlenül megszülettek a kiskutyák, köztük a Gubanc nevű szuka is, 

akik nem kaphattak törzskönyvet, kennelnevet. (természetesen kaphattak volna, amennyiben a tenyésztő 

bejelenti az almot. Á.J.) Aki jártas pumis körökben az tudja, milyen tenyészetekből származnak a fent nevezett 

pumik, és kik az őseik, (akiket most nem kívánok felsorolni). Amikor a Gubanc 2,5 éves korában tüzelt, akkor ezt 

jelezte a gazdája és tanácsot kért a lehetséges partner vonatkozásában. Látva a szukát, ismerve az őseit, a 

tulajdonomban lévő (sokak által ismert) HJCh Ácsligeti Dicsőt javasoltam partnernek. Ebből a párosításból 

született a hirdetésben szereplő három szuka kölyök. Nincs svindli, hogy a pusztáról hoztuk be a tenyésztésbe, 

stb. Nem vitatkozom a Kisködmönös Cikta tenyésztésből kizárásáról sem, mert a tenyésztésbe lévő testvérét 

(Kisködmönös Csavargó Csángó) ismerem, a tenyésztővel (Szurdoki Júlia) együtt, akitől kértem, hogy a vérvonal 

tenyészetembe történő megjelenése érdekében fedeztesse be a Cikta testvérével azt a szukámat, akit oda 

szántam, de ő ezt kategorikusan visszautasította. Ezek után viccesnek tartok minden sértésemre irányuló 

megnyilvánulást. Etikáról pedig ne papoljon senki, csak aki különb, ezt bizonyítani tudja, és kizáratja azt/azokat 

a tenyésztőket, akinek kutyája örökíthették a Kisködmönös Cikta tenyésztésből való kizárását okozó gént. 

(Hetven éves vagyok és épeszű, stb.)” 

„A tények a következők: az Ácsligeti kennelben NÍ1 és 2 HPJ, után a Kisködmönös Cikta kannal lett 

fedeztetve a Harsányi-Tekergő Olga szuka. A fedeztetés után került sor a kan tenyészszemléjére, ahol 

kizárták a tenyésztésből. Ettől függetlenül megszülettek a kiskutyák, köztük a Gubanc nevű szuka is, 

akik nem kaphattak törzskönyvet, kennelnevet.” 

A valóság ezzel szemben az, hogy Kisködmönös Cikta „Bogáncs 2014.augusztus 10.-én szerepelt a 

tenyészszemlén, amikor tenyésztésből kizárásra került „keresztharapás” miatt. A bíró Antal Ferenc 

volt.  

Valóban születhetett ezután egy alom, amely kutyák nem kerültek regisztrációra, a mellékelt anyagok 

közt látható „Ácsligeti Cikta „Boglár”, azonban ilyen néven származási lap nem került kiadásra. A 

2017-ben feltett fotón egy felnőtt kutya látható, mely születhetett az adott időben, amely a 

tenyészetben a B és D almok közé esik. 

2017.július 24.-én fordult hozzám Kappant Zsófia, levelének részlete a következő:  

„Két évvel ezelőtt vásároltunk egy pumi kiskutyát Dr. Ács Imre tenyésztőtől, sajnos papírokat nem kaptunk 

hozzá. Később Imre bácsi szerette volna visszavásárolni a kutyát, mert az anyja (Ménesvölgyi Rumli) elpusztult. 

Családi kedvenc lett, nem szerettük volna visszaadni. Ekkor abban egyeztünk meg, hogy megcsináltatja Déva 

papírjait, törzskönyvét, és arra kért, hogy egy tenyészszemlére vigyük el, és ha tenyésztésre alkalmasnak 

találják, akkor az első alomból szeretne egy kiskutyát. Eddig vártunk a törzskönyvre, de Imre bácsi nem 

jelentkezett. Pumink, Déva idén betöltötte a második életévét. Felkerestük Imre bácsit, de azt mondta, hogy 

már nem tudja megcsináltatni a törzskönyvet, így nincs róla semmilyen hivatalos dokumentumunk, nem tudjuk 

kiállításra és tenyészszemlére vinni. Ezt így igazságtalannak érezzük, nem tudjuk ez kinek a hibája, mert még 

nem ismerjük a tenyésztés hivatalos útját. 

Tudjuk, hogy testvére Dicső jól szerepel a kiállításokon. Mi is szeretnénk Dévát megmérettetni. 

Abban kérnénk a segítségét, ha van rá mód és lehetőség szeretnénk ha Déva tenyészthető lehetne.” 

Kappant Zsófia következő levelének részlete:  



„Microchip és oltási könyve volt már, de "Pumi jellegű" szerepel benne. 

Valóban tájékozatlanok voltunk, amikor megvásároltuk a kutyát, de naívan azt gondoltuk, hogy aki az MPK 

keretein belül tenyészt pumit, az garanciát jelent. Azért az érdekes, hogy amikor júniusban megvásároltuk 

Dévát (4 hónaposan) az alom másik két tagja (Dicső és Dugó) is eladó volt még, feltételezzük, szintén 

törzskönyv, származási lap nélkül, bár Dicső azóta már rendelkezik papírokkal.” 

A fenti ügyben a következőket sikerült megállapítani:  

2015-ben Kappant Zsófia Pécsen a piacon ismerte meg dr. Ács Imrét, aki ott pumi kiskutyákat árult. Ekkor 

vásárolták meg tőle Dévát azzal az ígérettel, hogy később lehet törzskönyvezni. A fenti levélben olvashatók az 

ezt követő események.  

Ácsligeti Dicső az alombejelentő szerint 2015.február 9.-én született, dr. Ács Imre az alombejelentőt 

2015.augusztus 14.-én küldte be, tehát akkor, amikor a Déva nevű kiskutya már régen az új gazdáknál volt – 

mégsem szerepeltette az alombejelentőn.  

A továbbiakban tudomásunk van róla, hogy az országban még több hasonlóan bizonytalan származású, dr. Ács 

Imre által eladott pumi található, melyek utólagos regisztrációra kerültek az utóbbi években. 

 

Ács Imre a fegyelmi eljárás 2018. 07. 11-én lett elrendelve. 

 A fentiekkel elhangzottakkal, csak részben ért egyet, ami a Ménesvölgyi Rumlival kapcsolatos, hogy a farok 

csonkolása miatt, a „D” betús alom megszületése után lett tenyésztési engedélye. A „D” betűs alom 2 db 

kutyáját a Déva és a Dugó Dani ezért pumi jellegűként adtam el. Tájékoztattam a vevőket, hogy megkísérlem a 

kiskutyák utólagos törzskönyvezését, de ők akkor erre nem tartottak igényt. Ezrét csak a Dicsőt jelentettem be 

az alombejelentésnél. 

Ami a Kisködmönös Cikta Bogáncs körüli témát illeti, részben le van írva. A kutya körül egy dolog a mai napig 

sincs tisztázva, hogy fizikai elváltozása, genetikai öröklődő, vagy szerzett látható fizikai sérülés következménye-

e. A Kisködmönös Cikta Bogáncs és a Harsányi tekergő Olga párba állítása már megvásárlásuk előtt tervezett 

volt. Mivel az általam ismert ősök között nem volt tudomásom genetikai sérültekről. 

A Löffler Attilának tulajdonított szöveggel nem értek egyet, mivel nekem Löffler Attilával semmiféle 

kapcsolatom nem volt. 

A tőlem kikerült kiskutyákat nyomon követem, különösen amióta, forrong emiatt „a világ”, de még a harmadik 

generációban sem találkoztam hibás harapással, vagy álkapocs rendellenességgel rendelkező kutyával. 

A genetikai öröklődéssel kapcsolatos nyilatkozatot visszautasítom, mert erre nézve semmiféle bizonyíték nincs. 

 

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.  

Javaslom az etikai eljárás alapján fegyelmi eljárás indítását dr. Ács Imrével szemben, a cselekmények súlyára, 

valamint visszatérő és üzletszerű jellegére való tekintettel az MPK közgyűlésén tagsága felfüggesztésére 

kerüljön. 

 

                                                                          k. m f. 

jegyzőkönyv lezárva: 11.40 
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