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A Magyar Pumi Klub (továbbiakban MPK) Elnöksége a MPK Alapszabályában 
megfogalmazottak alapján az alábbiak szerint létrehozta a Fegyelmi és Etikai 
Szabályzatot:  
 
 
A Fegyelmi és Etikai Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 
 
1.§. 
 
1./ A Fegyelmi és Etikai Szabályzat személyi hatálya kiterjed az MPK rendes és 
pártoló, valamint jogi személyiségű tagjaira. A továbbiakban az MPK tagja 
hivatkozással.  

 
2./ A Fegyelmi és Etikai Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az MPK tagja által, vagy az 
MPK támogatásával szervezett, továbbá az MPK által rendezett kinológiai 
rendezvényeken megvalósított, illetve az ezekkel és az MPK- ban folytatott 
tevékenységgel, az MPK 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 MPK 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 MPK egyéb szabályzataiban megfogalmazott egyéb előírásokba ütköző 
magatartás valósul meg, úgy e Szabályzat szerint kell eljárni. 
 
Etikai elvárások 
 
2.§. 

 
1./ Az MPK tagja az általánosan elfogadott – jogszabályok, előírások és társadalmi 
elvárások által meghatározott magatartást tanúsító – személy, aki ismerni köteles az 
MPK szabályzatait, azokat elfogadja és betartja. 

 
2./ Az MPK tagja minden tevékenységében, megnyilvánulásában a kulturált 
kutyatartás, az állatszeretet és – barátság elveit érvényesíti, viselkedésével példát 
mutat és barátokat szerez az etikus és kulturált kutyatartók táborának. 

 
3./ Az MPK tagja véleményével, szakmai tudásával, tapasztalatával erősíti az MPK 
munkáját, népszerűsíti a pumi fajtát és erősíti az MPK vezető szerepét a 
magyarországi pumi tartás, tenyésztés és bemutatók, versenyek – kiállítások 
területén.  
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Amennyiben az MPK tagjának az MPK Elnöksége és Közgyűlése iránymutatásával és 
határozataival ellentétes véleménye van, azt csakis az MPK szervezett keretein belül 
teszi közzé az Alapszabályban és jelen szabályzatban foglaltak betartásával. 
 
Az MPK tagja nem folytathat az MPK számára hátrányos tevékenységet, 
véleményével, kritikájával segíti az MPK tevékenységét, belső demokráciája 
fejlődését és nem támogatja a MPK ellen kifejtett, illetve az MPK belső élete 
megrontására irányuló tevékenységet. 

 
4./ Az MPK tagja elhatárolódik, és távol tartja magát minden olyan szervezettől, 
csoportosulástól, amelynek elvei az MPK elveivel ellentétesek illetve melyek az MPK 
céljaival ellentétes tevékenységet folytatnak, vagy tevékenységük az MPK 
ellehetetlenítésére, hitelének rontására irányul. 

 
5./ Az MPK tagja az összeférhetetlenségi szabályokat figyelemmel kísérve fejti ki 
tevékenységét, az Egyesület választott, vagy megbízott vezetőjeként a helyzetéből 
adódó esetleges előnyökkel nem él vissza, azokat sem anyagi, sem más céljai 
eléréséhez nem használja fel. 

 
6./ Az MPK 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 MPK 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 MPK tagja tevékenységét az általa tenyésztett fajta, fajták, minőségének 
fejlesztése, fajtajellege megőrzése, egészséges szervezetű, a fajta standardnak 
megfelelő egyedek származtatása érdekében fejti ki. 

 
9./ Az MPK tagja a tenyészetéből származó kölykökről nyilvántartást vezet és az új 
gazdákat szükség esetén tanácsokkal látja el. 

 
10./ Az MPK tagja kutyája, kutyái, tenyészete reklámozása során szigorúan a 
bizonyítható tényekhez ragaszkodik, figyelembe veszi a jó ízlés határait. Az 
előzőekben megfogalmazott magatartása soha nem irányul mások ellen, vagy mások 
eredményeinek megkérdőjelezésére. 

 
11./ Az MPK Közgyűlésen a tisztségviselőnek jelölt tagok nyilatkoznak esetleges más 
klubban meglévő tagságukról, betöltött tisztségükről. 
 
12./ Az MPK tagja – kizárás terhe mellett - nem értékesít kutyát kutyakereskedő 
részére. 
 
13./ Az MPK tagja az FCI etikai szabályai szerint végzi kinológiai tevékenységét. 
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Etikai vétségek: 
 
3.§. 
 
1./ Jelen Szabályzat értelmében etikai vétség: 

 
a./ az MPK Fegyelmi és Etikai és más szabályainak szándékosan, vagy súlyos 
gondatlanságból való megszegése, 

 

b./  az FCI Ügyrendjében és Fegyelmi, etikai szabályzataiban foglaltak megsértése, 

 

c./  az ebtenyésztésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése 

  
d./ a kutyatartással, a tenyésztéssel és a kutyás sporttevékenységgel összefüggésben 
bármilyen módon jogtalan előny szerzése, vagy más részére ilyen előny biztosítása, 
ennek kísérlete, 

 
e./ az MPK Elnökségének és Közgyűlés határozataiban foglalt kötelező rendelkezések 
szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból való megsértése, 
 
f./ az MPK tagjához, tisztségviselőjéhez méltatlan magatartás tanúsítása. 
 
Fegyelmi vétségek 
 
4.§. 
 
a./ az MPK  Alapszabályában foglaltak be nem tartása, 

 
b./ „Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény” „A 
kedvtelésből tartott állatok és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 16) 
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 kutya fizikai vagy pszichikai 
bántalmazása, annak maradandó sérülés okozása, 
 
e./ az MPK és a MEOESZ szakmai szabályzataiban foglaltak szándékos megsértése, 

 
f./ az MPK taghoz méltatlan magatartás tanúsítása, olyan tevékenység folytatása,    
mely az MPK céljainak elérését veszélyezteti, 

 
g./ az MPK, annak választott tisztségviselői vagy tagjai jó hírének, hírnevének 
csorbítása, bármely formában elektronikus vagy egyéb információ formájában is. 

 
h./ az MPK, a MEOESZ vagy az FCI hivatalos rendezvényein közreműködő bíróról, 
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vagy más hivatalos közreműködőről más előtt a becsület csorbítására alkalmas 
információ állítása, terjesztése 
 
i./ írott vagy elektronikus sajtóban, internetes felületeken valótlan tartalmú hirdetés 
vagy közlemény közzé tétele, 

 
j./ az MPK által kibocsájtott, az FCI által elismert származási lap hitelességével 
bármilyen módon történő visszaélés, a törzskönyvezési, honosítási eljárás során 
bármely valótlan adat közlése. 

 
k./ a Tenyésztési Program előírásainak be nem tartása, szándékos megsértése. 
 

l./  az FCI Ügyrendjében és Fegyelmi szabályzataiban foglaltak megsértése, 
 
 
Az etikai, fegyelmi eljárás lefolytatása  
 
5.§. 

 
1./ Az MPK természetes személy tagjával szemben alkalmazható 
jogkövetkezmények: 

 
a./ szóbeli figyelmeztetés, 
b./  írásbeli figyelmeztetés, 
c./  vétség elkövetésének nyilvános közzététele, 
d./ fegyelmi eljárás kezdeményezése, a tagsági viszony felfüggesztése, 

tagkizárás, illetve kizárás az MPK rendezvényekről. 

 
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.  
 
6.§. 

 
1./ Az etikai, fegyelmi bejelentések és panaszok kivizsgálása tárgyában az MPK 
Elnöksége jár el, mint Fegyelmi és Etikai Bizottság(FEB). 
 
2./ A Fegyelmi és Etikai Bizottság /FEB/ 
 
      -     A MPK elnöksége, mint FEB, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 
 

- a panaszokat, bejelentéseket kivizsgálja és határozatot hoz, szükség esetén 
érdemi javaslatot tesz a Közgyűlés felé, 

 
- véleményt alkot bármely egyesületi tag magatartásával kapcsolatban 

felmerült etikai kérdésben,  

 
- békéltető tevékenységet végez és közvetít az egyesületi tagok közötti vitás 
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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, 

 
- kizárással járó vétség esetén javaslatot tesz a Közgyűlés összehívására, vagy 

az ügy következő közgyűlésen való megtárgyalására. 
 

- az Alapszabály alapján állásfoglalást tesz összeférhetetlenségi kérdésekben,  
 

- munkájáról elnöke útján évente beszámol a Közgyűlésnek.  
-  

a FEB tagja ellen felmerülő panasz esetén az érintett nem vehet részt a 
döntési folyamatban 
 
 

A FEB határozatai ellen az érintett személyek annak kézhezvételét követő 15 napon 
belül írásban panasszal élhetnek a Közgyűlés felé, mely azt következő ülésén 
megtárgyalja és határozatot hoz. 
 
Hatályba léptető rendelkezések 
 
7. §. 
 
A Fegyelmi és Etikai Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegét az MPK 
Elnöksége 2017. december 27.-i ülésén elfogadta, az Etikai szabályokra vonatkozó 
rész 2018. január 1.-én, a Fegyelmi eljárás szabályai a Közgyűlés általi elfogadás után 
lépnek hatályba. 
 
Záradék:  
A Fegyelmi Eljárás szabályait a MPK Közgyűlése 2018. április 30.-án elfogadta.  
 


