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t: Határozati végzés etikai fegyelmi vétség és szakmai kötelezettséget sértő
tevékenység alapján, kizárási eljárás megindításáról, belső ellenőrzés lefolytatásáról.
Sorszám: 001/2022/F

HATÁROZATI VÉGZÉS
A Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ (továbbiakban: HKE) EJB jogi képviselőjeként
értesítem, hogy az alábbi bejelentések alapján belső ellenőrzés, fegyelmi és kizárási eljárás indult Ön,
Rácz Márta (pártoló tag, 6900 Makó, Rácz tanya 1.) illetve a CZ-Fénye Kuvasz Kennel – Kuvasz
Fajtamentés (6900 Makó, Rácz tanya 1.) ellen a mai nappal, a mai napon meghozott döntés alapján.
Az eljárás elindítását indokolják az alábbi bejelentések:
1., Kóczián Imre; 2022.04.14. - Reklamáció állatjóléti aggodalmak miatt Rácz Márta kennelében a túlzott
kutyalétszám okán kialakult feltételezetten túlzottan nehéz feladatokat jelentő helyzet tárgyában. Cél:
prevenció.
2., HKE elnöksége; 2022.05.26. - etikátlan nyilvános kommunikáció, fajtamentés keretében jogosulatlan
harmadik résztvevő bevonása, titoksértés, adatkezelési visszaélés, jogosulatlan módszertanú anyagi
támogatás kérése, elfogadása és felhasználása, illetve kötelező éves beszámoló elmaradása, kötelező
kommunikáció hiánya. Cél: a jogsértő magatartás megszüntetése és a jogszerűség helyreállítása.
3., A CZ-Fénye Kuvasz Menedéke – KUVASZ FAJTAMENTÉS című facebook csoportban 2021. nyár óta
folyamatosan fellépő látogatói reklamációk a tevékenység jogszerűsége, ellenőrzöttsége és szakmaisága
miatt. Különös tekintettel Árva Csilla, Kulcsos-Lujza kennel tulajdonos reklamációja okán, törzskönyves
kuvaszok mentésének hiányosságai és kezelésük jogszerűtlensége tárgyában.
Értesítem, hogy az eljárás célja a jogszerű működés helyreállítása és a jogsértő magatartás felderítése,
igazolása, leírása és megszüntetése. Felszólítjuk tagtársunkat az ebben való együttműködésre!
Vizsgálat érintettje: CZ-FÉNYE Kuvasz Kennel – Kuvasz Fajtamentés (továbbiakban: Kennel), továbbá
Rácz Márta, tulajdonos; Mindkettő: 6900 Makó, Rácz tanya 1.
A vizsgálat a mai nappal indul meg. Önnek lehetősége van felkészülni és bemutatni elért eredményeit és
védeni álláspontját a vizsgálat részeként megtartandó, kötelezően előírt kennel ellenőrzés és
terepbejárás alkalmával, amelyre a 2022.07.11., hétfői napot jelölöm ki. Felhívom figyelmét, hogy a
kijelölt időpontot egyszeri alkalommal módosíthatja előzetesen benyújtott, írásbeli orvosi, vagy egyéb
hivatalos, halaszthatatlan akadályoztatását alátámasztó érvényes igazolással legkésőbb az ellenőrzés napját
megelőzően 3 nappal, 2022.07.08. péntek 12:00-ig. A módosítást írásban kell kérelmeznie. A kérelemhez
csatolni kell az igazolást és meg kell jelölni a kívánt módosított időpontot (Legalább egyet.), amely nem
lehet később, mint az előzetesen kirendelt ellenőrzési időponttól számított 14. nap. A HKE elnöksége a
tárgyban beadott kérelmet a beadástól számítottan 24 órán belül elbírálja és elektronikusan értesíti Önt az
elfogadásról, vagy elutasításról. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az ellenőrzés az ellenőrzött
hibájából elmaradna, vagy az eljárást bármilyen módon gátló esemény, cselekedet, vagy lépés
történne, akkor az automatikusan a fegyelmi eljárás lezárását, elmarasztalást, fizetési meghagyás
kibocsájtását, kizárást, jogosultságok megvonását és NÉBIH hatósági ellenőrzésének kérelmezését
vonja maga után, melyben lehetőség van a telephelyen tartott állatok hatósági lefoglalására és az
állatvédelmi tevékenység, illetve a Kennel végleges felszámolására. Jelen eljárás keretében születő
határozatok minden, Magyarországon mindenkor aktív tenyésztőszervezetet is köteleznek.
Hivatkozások:
Alapszabályunk következő pontjai alapján érvényesítjük az eljárást: ASZ 5.2.3-4, ; 9.; 15.1.; 19; 20.
A HKE Tenyésztési program következő pontjai alapján érvényesítjük az eljárást: 2.1; 2.3-5; 3; 4.7; 4.10.1-6;
4.11;
A HKE Törzskönyvezési szabályzata következő pontjai alapján érvényesítjük az eljárást: 2.; 3; 5.1-2.
A HKE SZMSZ következő pontjai alapján érvényesítjük az eljárást: 16/2-4.; 20.; 21.1-2.; 24; 27; 28;

A., Fajtamentés munkatevékenységre való jogosultsága, szakszerűtlen munkavégzés, visszaélés
A CZ-Fénye Kuvasz Kennel bejegyzett kuvasz kennel, amely köteles a fent hivatkozott, előírt viszonyokat
biztosítani az ott élő kuvaszok számára, illetve minden egyéb fajtájú kutya számára tulajdonságaiknak
megfelelően a mindenkor érvényes Állattenyésztési tv és Állatvédelmi tv vonatkozó pontjai és kiegészítő
szabályozásaiknak megfelelően. A Kennel nyilvántartásba vételének időpontja, 2021.09.11. Nyilvántartója:
HKE.
A CZ-Fénye Kuvasz Kennel vállalta és a HKE elnöksége 2021.09.12-i kezdéssel meghatalmazta
(Tenyésztési hatósági megbízással – egyéb tevékenység végzése címszóval.), hogy a HKE
munkacsoportjaként fajtamentő tevékenységet végezzen a fajtára vonatkozó szabályozások alapján.
Ennek keretében a HKE nyilvános fórumain hirdeti a szolgáltatást, elérhetőségeit kifüggeszti. Emlékeztetem,
hogy a CZ-Fénye Kuvasz Kennel – Kuvasz fajtamentés státusza a HKE SZMSZ 21.1., alapján - egyéb
közreműködő.
A szolgáltatást Rácz Márta köteles a szolgáltatás megkívánta időkeretben és elérhetőségeken folyamatosan
rendelkezésre bocsájtani. Amennyiben ebben gátolva van, akkor a HKE elnökét erről haladéktalanul
értesíteni. Jelenleg a hivatalosan megadott telefonszám és a facebook csoport áll erre rendelkezésére aktívan.
Passzívan a HKE honlapja erre rendszeresített oldala. A fajtamentő tevékenységre vonatkozó megbízás
tovább nem adható, át nem ruházható, külső jogi-, vagy magánszemély ebbe be nem vonható, kizárólag a
HKE elnöksége engedélyével.
A tevékenységhez kapcsolt finanszírozás:
1., Magánfinanszírozás
a., Rácz Márta személyes vagyona terhére;
b., külső adományozók révén.
(Utóbbi a HKE honlapján elérhető számlaszámon, „fajtamentés” közleménnyel érvényesítendő.)
2., Egyesületi finanszírozás
a., Az ET Program keretében tagi finanszírozás a mindenkor érvényesített jogosultságok
alapján;
b., kedvezményes fajtamegállítás – tenyészszemle nevezési, tenyészszemle alkalom
megrendelési, egyéb szakmai rendezvényeken való részvételi lehetőség;
c., egyéb partnerkapcsolati megegyezés szerint.
A finanszírozás minden formájáról szakszerű kimutatást kell vezetni, ezekkel a HKE felé elszámolni
egyszer egy évben, de legkésőbb a naptári év első közgyűlési időpontját megelőző hónap utolsó napjáig, de
legalább a közgyűlés időpontját megelőző legkésőbb 11. napig kötelezett benyújtani a Civil törvényben
rögzített idő- és tartalmi kívánalmak figyelembe vételével, azaz a HKE elnökségéhez írásban,
csatolmányaival, hitelesítve, hogy ezeket a közgyűlés elé lehessen bocsájtani és jóváhagyatni, illetve az
Egyesület pénzügyi beszámolójában szerepeltetni lehessen. Törvényben rögzítetten a civil szervezetek
pénzügyi gazdálkodását bemutató éves beszámoló általános leadási határideje az adott naptári év május 31.
minden szervezet számára, a HKE számára is. Ezt a folyamatot Ön nem akadályozhatja, nem gátolhatja.
Ebben ön köteles konstruktívan helytállni, kommunikálni, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget
tenni.
Értesítem, hogy a HKE SZMSZ 24.8. pontja alapján Önt, mint a munkacsoport vezetőjét
„ A vezetői intézkedés elmulasztásából eredő károkért a vezetőt anyagi és fegyelmi felelősség terheli.”
határozat: A rendelkezésemre és a HKE 2022.05.27-i közgyűlése elé bocsájtott pénzügyi adatok
alapján megállapítom, hogy Rácz Márta elmulasztotta a kötelező pénzügyi elszámolásait bemutatni és
eljuttatni a HKE elnöksége részére, amelyet azóta sem pótolt. Megállapítom, hogy Rácz Márta részére
az általa bejelentett kuvaszfajtamentes@gmail.com címre a fenti tárgyban elnökségünk emlékeztető
leveleket küldött, telefonszámain heteken keresztül kereste, Messener alkalmazásán, amelyen
korábban elérhető volt, üzeneteket hagyott. Rácz Márta egyikre sem reagált, új elérhetőséget nem
jelentett be. A kommunikáció teljes hiánya állt fent. Az okok felfedése, indokok megismerése, esetleges
anyagi kártérítés követelése és a rendezés irányában foganatosítandó lépések szükségességének
megállapítása céljával eljárást indítok.

B., Adatkezelés és titokvédelem, tiltott adománygyűjtés
A HKE munkarendjét szabályzatai rendezik. Ezek rendelkezései rételmében az Ön, illetve a Kennel
megsértette a titokvédelemről és kötelező adatkezelésről szóló kötelezettségeket és adományokat nem a
köteles módon gyűjtött. Az Egyesülettel megvalósult jogviszonya során megismert, ill. kezelt adatokat,
információkat harmadik, fel nem hatalmazott félnek továbbította. A harmadik, jogosulatlan fél az Ön
facebook és Bednárik János tagtársunk részére megküldött információja alapján a Makói Állatvédelmi és
Természetvédelmi Egyesület, illetve ennek elnöke, Igazné Szilvia volt. Nevezett szervezet így olyan adatok
birtokába került, amelyek ismeretére, birtoklására, kezelésére nem jogosult. Etikátlan és megtévesztő
nyilvános kommunikációt folytatott, illetve a HKE-re nézve degradáló kijelentéseket tett, hagyott jóvá. Pl:
idegen szervezet számlaszámára kért a kuvasz fajtamentés részére adományokat; jóváhagyta - Igazné: „Rácz
Márta egyedül egyedül végzi a fajtamentést és senki nem segít neki….”; a Kennel fajtamentő
tevékenységéről ellenőrizetlen adatok és információk látnak napvilágot, amelyeket a HKE elnökségére nem
jelentett be és nem egyeztetett előzetesen, így szakszerűtlen és téves tartalmak keletkeznek – melyik kutya
kuvasz és nem kuvasz; stb. A kuvasz fajtamentés címszóval közadakozást kezdeményezett, amely meg is
valósult nevezett szervezet számlájára történt utalás által az Ön facebook közleményei szerint, a HKE
elnöksége idő közbeni, Önnek megküldött (2022.05.07.) írásbeli figyelmeztetése ellenére az Ön, Rácz Márta
segítségével, pártolásával és támogatásával. Ennek mértéke, számlázási adatai, elszámolása nem ismert.
határozat: Megállapítom a rendelkezésemre álló nyilvános facebook bejegyzések (Rácz Márta – Cz
Márti profilján a Kuvasz fajtamentés csoportjában és Igazné Szilvia profilján található, bárki számára
elérhető bejegyzések és azok kommentjei alapján, illetve a rendelkezésemre bocsájtott HKE elnökségi
levelezés és kommunikációs próbálkozások igazolása alapján, hogy Rácz Márta folytatólagosan, a
többirányú figyelmeztetéseket többszörösen is figyelmen kívül hagyva megszegte titoktartási
kötelezettségét és tiltott adománygyűjtést folytatott. A HKE szervezetét és a fajtamentés jogait,
feladatkörét nem megfelelően mutatta be nyilvánosan, az igazságnak nem megfelelő módon
nyilatkozott a HKE szervezetről és a saját szakmai jogosultságairól, illetve megtévesztette a kuvasz
fajta szimpatizánsait etikátlan megjegyzéseivel és szakszerűtlen formában biztatta őket pénzbeli
adományok küldésére jogosulatlan bankszámlára. Megállapítom, hogy Rácz Márta részére az általa
bejelentett kuvaszfajtamentes@gmail.com címre a tárgyban elnökségünk emlékeztető leveleket
küldött, telefonszámain heteken keresztül kereste figyelemfelhívás és a rend helyreállítása miatt,
Messener alkalmazásán, amelyen korábban elérhető volt, üzeneteket hagyott. Rácz Márta egyikre sem
reagált, új elérhetőséget nem jelentett be. A kommunikáció teljes hiánya állt fent. Az okok felfedése,
indokok megismerése és a rendezés irányában foganatosítandó lépések szükségességének
megállapítása céljával eljárást indítok.
C., Kennel nyilvántartás és szakszerű tenyésztői működés
A HKE Tenyésztési Programja államilag jóváhagyott, a kuvasz fajtában egységesített tenyésztési
alapdokumentum. Ez szabályozza a tenyésztői kennelekre vonatkozó tudnivalókat. Minden tenyésztő és
kennel ezen direktívák alapján köteles működni. A tenyésztői működést még meghatározza a mindenkor
hatályos államilag előírt tevékenységi bejelentési kötelezettség a hivatalos bejelentésre vonatkozóan. Aggály
merült fel Rácz Márta és a Kennel működésével kapcsolatban tagi bejelentés alapján.
határozat: Jelen dokumentum tartalmaira hivatkozva indokoltnak látom általános kennel ellenőrzés
megtartását. A kennel ellenőrzést az alábbi pontoknak megfelelően szükséges megtartani:
- tulajdonjogi ellenőrzés, adatok ellenőrzése, felhatalmazottság megállapítása;
- létesítmény- és terület ellenőrzés;
- állomány ellenőrzés;
- eszköz nyilvántartás és eszköztár ellenőrzés;
- állategészségügyi és állatjóléti ellenőrzés – táplálék tárolási kontrollal egybekötve;
- tenyészegyed ellenőrzés;
- kuvasz állomány ellenőrzése;
- fajtamentés - munkanapló ellenőrzése;
- fajtamentés – állategészségügyi beavatkozások napló ellenőrzése;
- fenntartott gépjármű esetén, kötelező útnyilvántartás (Mivel az anyagi adományokat benzinre
kérte.);

- HKE által a fajtamentés részére elfogadott hivatalos dokumentumok ellenőrzése: befogadó
nyilatkozat, átruházó nyilatkozat, adományozási nyilatkozat, kibocsájtó igazolás, GDPR nyilatkozat.
- Fajtamentés – adatnyilvántartás; Adatbiztonsági nyilatkozat;
- Fajtamentés – pénzügyi beszámoló;
- Hivatalos bejegyzés dokumentumai: NAK tagsági, FELÍR szám és igazolás, ezek alátámasztásához
szükséges megállapodások, vállalkozói szerződések, stb.
További határozatok:
D., Az eljárás alá vont tagtársunk, Rácz Márta személyes indokait, bizonyítékait és érveit a kennel
ellenőrzés napján, annak alkalmával megtartandó személyes meghallgatáson mondhatja el az eljárás
keretében.
E., Elrendelem és jóváhagyom, hogy a kennel ellenőrzésre való felkészülés megsegítésére a HKE két
tagja, Bednárik János (tenyésztő, IT szakember és kijelölt adatvédelmi felügyelő) és Sziráki Gabriella
(tenyésztő, okl. könyvelő) szakmai segítséget saját vállalása alapján nyújtson az önkéntesség keretén
belül Rácz Márta és a Kennel részére. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat a HKE jelen
dokumentum érvényesítésének az időpontjában kibocsájtotta. Önkéntesek a tevékenységükkel együtt
járó vállalásaik után keletkezett anyagi igényekkel nem léphetnek fel.
F., Elrendelem a Kuvasz fajtamentési tevékenység és annak népszerűsítésére irányuló, Rácz Márta és a
Kennel által megvalósuló részének azonnali, ideiglenes, határozatlan időre történő felfüggesztését
minden módon, minden nyilvános fórumon, beleértve a facebook csoportbeli tevékenységet is. Ennek
érvénye a HKE belső vizsgálata időtartama. Jelen határozat a vizsgálat lezártával és a szakszerűség,
illetve a jogszerűség helyreállásával szüntethető meg és állítható vissza a leghamarabb. Ennek
értelmében a HKE EJB elnökeként, az a HKE Egyesület jogi képviseletének megbízásával bíró
személy, azaz az elnök felhatalmazása alapján, mint jogi képviselő kötelezem Rácz Mártát, hogy újabb
megbízásokat a rendezésig NE fogadjon el! Jogi képviseleti megbízásom EJB elnöki posztom alapján
létesül. A mai napon már megkezdett és nyilvántartásba vett ügyek rendezése a Kennel
fajtamentésében engedélyezett.
G., Elrendelem egy Ellenőrző Bizottság felállítását a mai nappal, azonnali hatállyal, a kennel
ellenőrzés elvégzésére. Felelős: a HKE Elnöke.
Jelen dokumentum és annak tartalmai ellen fellebbezésnek nincs helye, az a kibocsájtás dátumával lép
hatályba. Jelen dokumentum négyoldalas. Időközben benyújtandó dokumentációt a HKE EJB részére
elektronikus levélben lehet benyújtani: etikai@hunniakuvasz.org email címen.
Elektronikus és postai úton is kézbesítésre kerül. Másolatot kap: HKE Elnöksége, HKE EJB tagok, Bednárik
János megbízottként, Sziráki Gabriella megbízottként, HKE Titkárság - adattár.
Kaposvár, 2022.06.10.
Dr. Halász Péter László
jogtanácsos, EJB Elnök
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