Magyar Versenyagár Egyesület
Etikai Szabályzat

A Magyar Versenyagár Egyesület (továbbiakban MAVE) Elnöksége az Egyesület alapszabályában
meghatározott hatásköre alapján az alábbi Etikai Szabályzatot fogadta el.

1.§
Személyi és tárgyi hatály
(1) Jelen Etikai Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyesület társegyesületeire,
társegyesületeinek tagjaira, továbbá minden olyan jogi vagy természetes személyre akik a MAVE,
vagy társegyesületei által szervezett kutyakiállításon, kutyashown, bemutatón, tenyészszemlén,
képességvizsgán, bármilyen jellegű versenyen, vizsgán nevezőként, kutya tulajdonosaként,
felvezetőként részt vesz, továbbá a MAVE által nyújtott bármilyen jellegű, akár ingyenes akár
ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatást igénybe veszi.
(2) A személyi hatály független bármilyen civil szervezeti vagy egyéb tagsági viszonytól.
(3) A jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a MAVE vagy/és társegyesületei által szervezett,
rendezett kinológiai rendezvényeken megvalósított, illetve az ezekkel és a MAVE, illetve
társegyesületeiben folytatott civil tevékenységgel összefüggő bármilyen területen
megvalósuló, tevőleges vagy írásbeli és szóbeli etikai vétségekre, az (1) bekezdésben
meghatározottak szerinti személyekre.
(4) Jelen szabályzatban foglaltak figyelembe vételével kell megvizsgálni az etikai tárgyú
bejelentéseket és panaszokat, valamint véleményezni bármely, a személyi hatály alá tartozó
személy magatartásával kapcsolatban felmerült etikai kérdéseket. Amennyiben az e szabályzatban,
illetve a MAVE egyéb szabályzataiban megfogalmazott egyéb, de etikai tárgyú előírásokba ütköző
magatartás valósul meg, úgy azon ügyekben is a jelen szabályzat szerint kell eljárni, kivéve, ha az
Alapszabály vagy annak alapján kiadott egyéb szabályzat eltérően nem rendelkezik.
2. §
Etikai elvárások
(1) Mindenki kötelezettsége a jogszabályok vagy az általánosan elfogadott társadalmi elvárások által
meghatározott magatartás tanúsítása.
(2) Mindenki köteles az ebek tartására, tenyésztésére, szállítására, utaztatására, kiállítására,
versenyeztetésére, az állatok védelmére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések és a
MAVE illetve társegyesületei illetve a NÉBIH, mint tenyésztési hatóság által kiadott szabályokat
ismerni és e rendelkezéseket maradéktalanul betartani. Mindenki kötelezettsége továbbá a
kulturált kutyatartás, az állatszeretet- és barátság elveinek érvényesítése, etikus és kutyabarát
magatartás tanúsítása.

(3) Jelen szabályzat hatálya alá tartozó személy nem folytathat olyan tevékenységet, amely a MAVE
számára hátrányos, nem tanúsíthat vagy támogathat a MAVE ellen kifejtett, illetve a MAVE eredményes
belső szervezeti működése megrontására, gyengítésére irányuló tevékenységet. Nem vehet részt olyan
szervezet vagy informális csoport vagy mozgalom munkájában vagy rendezvényén, amelynek elvei a
MAVE alapszabály szerinti céljaival és cél szerinti tevékenységével, ezek elveivel ellentétesek, vagy azoktól
eltérő célokat határoznak meg követni, illetve amelyek a MAVE tevékenységével ellentétes tevékenységet
folytatnak, vagy tevékenységük a MAVE tevékenységével ellentétes, vagy annak meggyengítésére, esetleg
megszüntetésére irányul.

(4) A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek a MAVE valamennyi rendezvényén,
illetve külföldi kutyás rendezvényeken, továbbá a kutyával való foglalkozás, sportolás és tenyésztés
során sportszerűen kötelesek viselkedni és segíteni társaik hasonló tevékenységét.
(5) A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy tevékenységét az általa tenyésztett
fajta/ták minőségének fejlesztése, fajtajellegének megőrzése, egészséges szervezetű, a fajta
standardnak megfelelő egyedek származtatása érdekében fejti ki és nem anyagi haszonszerzés
érdekében.
(6) A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy tenyésztési tevékenységét felelősséggel
kell végezze, az általa tenyésztett egyedekért, azok sorsáért jogi és etikai felelősséggel tartozik. Az
eladott vagy elajándékozott kölykök sorsát kísérje figyelemmel, az új tulajdonosokat lássa el
megfelelő tanácsokkal, valamint a szükséges információkkal.
(7) A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személy kinológiai tevékenysége kapcsán végzett
reklám tevékenységet szigorúan bizonyítható tények felhasználásával, túlzások és mások érdekeinek
sérelme nélkül, a jó ízlésnek és a hazai és nemzetközi jogszabályoknak és szokásoknak megfelelően
végezze.
3.§.
Etikai vétségek

Jelen szabályzat értelmében etikai vétség
(1) a jelen szabályzat szerinti etikai elvárások szándékos vagy súlyos gondatlanságból
történő megsértése, megszegése
(2) a kutyatartással, a tenyésztéssel és a kutyás sporttevékenységgel összefüggésben
bármilyen módon jogtalan előny szerzése, vagy más személy részére ilyen előny biztosítása,
illetve ennek kísérlete
(3) a MAVE döntéseiben foglalt kötelező rendelkezések szándékos, vagy súlyosan gondatlan
megsértése
(4) MAVE vezetőhöz méltatlan magatartás tanúsítása az ilyen vezető részéről.

4.§
Etikai eljárás

(1) Az etikai bejelentések és panaszok tárgyában az alapszabályban rögzített módon, a Fegyelmi
Bizottság jár el.
(2) A Bizottság
•

kivizsgálja és döntést hoz azon közérdekű bejelentések és panaszok tárgyában, amelyeket
hozzá, vagy a MAVE Elnökségéhez nyújtottak be.

•

állásfoglalást alkot bármely, a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek
magatartásával kapcsolatban felmerült egyedi és általános jellegű etikai kérdésekben

•

eljárása során tárgyalást tarthat, illetve tárgyalás mellőzésével is döntést hozhat.
Amennyiben az eljárás alá vont személy kéri, tárgyalást kell tartani.

•

etikai ügyben az Etikai Szabályzat szerint hozott határozata ellen, a kézbesítéstől számított
15 napon belül panasznak van helye. A panasz elbírálására a közgyűlés jogosult.

5.§
Jogkövetkezmények
(1) Alkalmazható jogkövetkezmények:
•
•
•
•

szóbeli figyelmeztetés
írásbeli figyelmeztetés
vétség elkövetésének nyilvános közzététele
javaslat fegyelmi eljárás megindítására

•

az adott etikai vétséget elkövető személy vonatkozásában mindazon rendezvényeken
való részvétel vagy szolgáltatás megtagadása, amelyek vonatkozásában FCI általi
elfogadottság érvényesül (eltiltás). Ezen jogkövetkezmény a határozat jogerőre
emelkedésétől számított maximum 5 évre szólhat, és érvényesül valamennyi a MAVE
által rendezett rendezvényre.

6.§
Hatályba lépés

Jelen szabályzatot a MAVE Elnöksége 2012. március 17. napján megállapította és ugyanezen
naptól hatályba léptette, a Magyar Versenyagár Egyesület Szervezeti és működési szabályzatának
mellékleteként.

Alsónémedi, 2012. március 17.

Schultz András elnök

