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Határozat

Rácz Márta(HKE-342 sorszámon nyilvántartott pártoló tag, szül.: Makó, 1993.01.18.) 6900
Makó Rácz-tanya 1. cím alatti lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a Hunnia Kuvasz
Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ-szel fennálló pártolótagsági jogviszonyát kizárással

m e g s z ü n t e t e m, 

valamint kötelezem, hogy az általa a Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület ETSZ-től átvett
támogatással 15 napon belül számoljon el hitelt érdemlő módon az egyesület elnökével, illetve az általa
megjelölt személlyel.

A közgyűlési határozat alapján kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen, a tudomásra jutástól számított
30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni. 

Amennyiben az  Etikai  és  Jogorvoslati  Bizottság  határozatában rögzíti  a  kizárás  indokoltságát,  az
Elnökség a kizárást kimondó határozatát írásban is köteles közölni az eljárás alá vont taggal, egyúttal
az Elnökség 15 napon belül köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, amely dönt a tag kizárásáról. A
kizárás előtt az Egyesület elnöke köteles írásban, 15 napos határidő kitűzésével felhívni az érintett
tag figyelmét az etikátlan, jogellenes, alapszabály ellenes, illetve a tagsági viszonnyal össze nem
egyeztethető egyéb magatartás, állapot megszüntetésére.

Indoklás

Rácz  Márta  tevékenysége  sérti  a  Hunnia  Kuvasz  Tenyésztői  és  Kulturális  Egyesület  ETSZ
(továbbiakban:  HKE)  Alapszabályában  (továbbiakban:  ASZ)  foglaltakat  a  következő
tevékenységeivel: 

1.    - A HKE egyesület tagjaként önkéntes munkában végzett kuvasz fajtamentést, azonban 
előfordult,  hogy  kuvaszként  megjelölt,  de  valójában  kuvasz  fajta  jellegű  kutya  
megmentéséhez, transzport díjához kért pénzbeli adományokat a facebook csoportjában,
amelyet a Makói Állatvédelmi és Természetvédelmi Egyesület számlájára kért utalni.

Rácz Márta Kuvasz fajtamentő tevékenységre nem magánemberként jogosult. A Hunnia
Kuvasz Egyesület számlaszáma állt rendelkezésére adományok fogadására Rácz Márta 
munkacsoportban végzett kiemelt vis major esetek fajtamentési munkálatai céljára – 
mely számlára rendszeresen érkeztek adományok. 



Az így érkező adományok elszámolása Rácz Márta részéről a Hunnia Kuvasz Tenyésztői
és Kulturális Egyesület ETSZ - mint a tevékenység végzésére jogosult szervezet - felé
történik, mint a tevékenység végzésével megbízott személy részéről. (Az elszámolásra
a HKE elnöke fel is szólította, de ez csak az átvett összeg egy részének (27.000.,-Ft,
azaz huszonhétezer forint) erejéig teljesült.

2. Rácz Márta alaptalanul közölte a nyilvánossággal a közösségi hálón (facebook), hogy
munkáját egyedül végzi és senki nem segít neki. Ez tételesen nem igaz, hiszen Rácz
Márta tevékenységét önkéntes alapon, a szervezetünkön (HKE) belül végzi 2021 óta.
A HKE számára számos,  egyre bővülő  formában megvalósuló  segítséget  nyújtott,
amelyet ő rendszeresen igénybe is vett. Fenti kijelentésével valótlan, negatív fényben
tüntette  fel  szervezetünket,  hiszen  nyilvános  és  általánosan  ismert,  hivatalosan
lejelentett, a honlapunkon szerepeltetett tény, hogy Rácz Márta tevékenysége a mi
szervezetünk támogatásával valósul meg.

3. Rácz Márta nem jogosult megállapítani azt, hogy egy nagy, fehér kutya kuvasz-e, nem
jogosult  arra,  hogy  ezen  tevékenységet  (magánemberként)  kuvasz  fajtamentés
megjelöléssel  promotálja  a  nyilvánosság  felé,  ezzel  tévesztve  meg  a  fajta  iránt
érdeklődőket,  a  fajta  támogatóit  (holott  ezt  a  facebookon  megtette,  mely
bizonyítására az akkor készített képernyőfotók állnak rendelkezésre). 

4. Rácz Márta a fajtamentő tevékenységéhez adományokat kért a  facebookon, azonban,
mivel tevékenységét önkéntes alapon, a szervezetünkön (HKE) belül végezte 2021
óta  azért  ezzel  a  Hunnia  Kuvasz  Egyesületnek  kell  elszámolnia  a  beérkezett
adományokkal . 

5. Rácz Márta hivatalos értesítést kapott a HKE-től,  melyben az egyesület felszólította,
hogy hogy fajtamentő önkéntes tevékenységét - sok szóbeli figyelmeztetés után - végezze
szabályszerű  formában,  valamint  a  HKE  elnöke  felszólította   a  megkezdett
törzskönyvezési  eljárások  véghezvitelére,  illetve  amennyiben  ezt  nem teszi  meg,
akkor  a  Rácz  tanyán  a  HKE  által  lefolytatott  tenyészszemle  rendezvény,
törzskönyvezési  költségek  és  bírálatok  díjait  fizesse  meg  visszamenőlegesen  a
kennelnév kiváltásának díjával együtt! 

6. A  Kuvasz  fajtamentés  napi  kiadásai  részére  vis  major  keretből  szintén  az  ÖN
rendelkezésére bocsájtott  összegekkel  kapcsolatban (30.000.,-Ft  azaz  harmincezer
forint) ugyancsak elszámolási kötelezettsége áll fenn, melyet ez idáig nem teljesített.

A HKE elnöke több alkalommal is kereste telefonon, messengeren, végül pedig tértivevényes
levélben kereste meg, melyben a fent leírtakra figyelmeztette és kérte, hogy hagyjon fel a
megtévesztő  és  a  HKE  vonatkozásában  sértő,  a  kuvasz  fajtára  pedig  negatívan  ható
tevékenységével.  Ezen  levelekre  nem reagált.  Ezt  követően  értesítette  a  HKE  a  fegyelmi
eljárás megindításáról, melynek következtében helyszíni ellenőrzést végeztek a HKE megbízott
tagjai, melyben nem vett részt, arra hivatkozva, hogy a szóban lemondta pártoló tagságát
ezért a HKE nem jogosult az ellenőrzés megtartására. 

A tagság lemondása vonatkozásában az ASZ  a következőképpen rendelkezik: 

5.2.2. A kilépés a tagnak az Elnökség felé tett írásbeli nyilatkozatával történik. Ha a kilépő tagnak
lejárt, esedékes tartozása, vagy bármilyen elszámolni valója (különösen leltárfelelősséggel átvett,
az E g y e s ü l  e  t  tulajdonát  képező eszközökkel való elszámolás) áll  fenn az Egyesülettel
szemben, ezt a kilépési nyilatkozatnak az Elnökség részére történő átadásával egyidejűleg köteles
maradéktalanul  teljesíteni.  A tartozás kiegyenlítésének,  ill.  az  elszámolás  elmaradásának  nem
teljesítése nem feltétele a tagsági jogviszony megszűnésének.

A fent leírtak a tagokra (ugyanúgy a pártoló,  mint  a rendes tagokra) vonatkoznak.  Így a
lemondás két feltételhez kötött: írásbeliség, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítése.
Az Ön esetében egyik sem valósult meg. 



A határozat a HKE Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a HKE Tenyésztési
program vonatkozó rendelkezései alapján készült. 

A jogorvoslat lehetőségéről a HKE Alapszabályának 5.2.3. pontja alapján adtam 
tájékoztatást.

 „A közgyűlési határozat alapján kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen, a tudomásra 
jutástól számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni. „

(A dokumentum háromoldalas. Elektronikusan és postai úton is kiküldésre kerül.)
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