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Szabályzat 
a tenyésztőkkel fennálló viták rendezéséről 

 
A Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) elnöksége az 
Európai Parlament és a tanács (EU) 2016/1012 Rendelete 38. cikk (3) bekezdés e) pont i. 
alpontjában foglaltaknak történő megfelelés érdekében, a tagjai (tenyésztők) között és 
esetlegesen az Egyesület és tagjai között felmerülő vitákban, az ügy békés rendezése céljából 
megalkotja jelen szabályzatot. 
 

I. Szabályzat hatálya 
 
1. Jelen szabályzat kiterjed az Egyesület minden tagjára, valamint minden szervezeti 

egységére. Jelen szabályzat hatálya alá tartozik az Egyesület tevékenységével, illetve a 
tagként végzett tenyésztési tevékenységgel összefüggésben keletkezett vita. 
 

2. Jelen szabályzat kihirdetésének napján lép hatályba. Az Egyesület jelen szabályzatot 
honlapján közzéteszi/tagjainak elektronikus elérhetőségére megküldi. 

 
II. Tagok között felmerült vita rendezése 

 
1. Amennyiben bármely tagnak jelen szabályzat hatálya alá tartozó ügyben vitája alakul 

ki az Egyesület másik tagjával, úgy a vitában érintett bármely fél kérheti (kérelmező) 
az Egyesület Elnökségétől, hogy a vitás ügyet vizsgálja ki, és alakítson ki álláspontot az 
ügy rendezésére. 
 

2. Az eljárást megindító kérelem kötelező elemei:  
a. kérelmet előterjesztő tag (kérelmező) adatai; 
b. vitával érintett másik fél (kérelmezett) adatai; 
c. vitás ügy részletes ismertetése; 
d. a vitás ügyhöz kapcsolódó minden releváns adat, információ megnevezése és 

bizonyíték csatolása; 
e. kifejezett kérelem arra vonatkozóan, hogyan rendezze az Elnökség az ügyet, 

azaz milyen álláspontot alakítson ki. 
 

3. Az eljárást megindító kérelmet a kérelmezőnek írásban postai úton az Egyesület 
Elnökségének címezve, az Egyesület székhelyére, vagy az alábbi e-mail címére kell 
megküldenie: beri@agr.unideb.hu. Jelen szabályzat hatálya alá tartozó eljárásban az 
elektronikus levelezési címre történt üzenetküldés írásbeli, joghatályos közlésnek 
minősül. 
 

4. Az Elnökség az eljárást megindító kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül 
vizsgálóbiztost jelöl ki. Vizsgálóbiztos lehet az Egyesület vitában nem érintett tagja, 
illetve kívülálló független harmadik személy is.  
 

5. Vizsgálóbiztos a kijelölést követően haladéktalanul, azonban legkésőbb 5 munkanapon 
belül megvizsgálja a kérelmező által rendelkezésre bocsátott ügyiratokat, és 
amennyiben a kérelem nem tartalmazza a II. 2. pontban meghatározott kötelező tartalmi 
elemeket, a kérelmet elutasítja. A kérelem ismételten előterjeszthető. 
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6. Amennyiben a kérelmet nem kell elutasítani, a vizsgálóbiztos – 5 munkanapos határidő 
tűzése mellett – a kérelmezett tagot nyilatkozattételre hívja fel. A kérelmezett köteles az 
ügyre vonatkozó részletes indoklással – és esetlegesen bizonyítékok csatolásával – 
ellátott nyilatkozatát a vizsgálóbiztosnak határidőn belül megküldeni. 

 
7. Amennyiben a felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 

kérelmezett nem küldi meg nyilatkozatát, a vizsgálóbiztos erről értesíti az 
Elnökséget, az Elnökség pedig kezdeményezi a tag kizárását a Közgyűlésen. A 
Közgyűlés szavaz arról, hogy a kérelmezett tagot kizárja-e. 

 
8. Kérelmezettnek a határidő menthető okból történő elmulasztása esetén lehetősége van 

igazolásra. A felhívás kézhezvételétől számított 30 nap elteltével igazolásnak azonban 
nincs helye. 
 

9. A kérelmezett nyilatkozatának vizsgálóbiztos által történő kézhezvételétől számított 15 
napon belül a vizsgálóbiztos Összefoglaló jelentést készít. Az összefoglaló jelentésben 
a vizsgálóbiztos kidolgozza a vitás ügy békés rendezéséről szóló javaslat-tervezetet, 
valamint kitűzi a személyes Egyeztetés időpontját. 

 
10. Vizsgálóbiztos az Összefoglaló jelentést egyidejűleg megküldi a kérelmezőnek, a 

kérelmezettnek, valamint az Elnökségnek azzal, hogy az esetleges további 
észrevételeiket az Egyeztetésen adhatják elő. 

 
11. Az Egyeztetés alkalmával az érintettek szóban előadhatják további nyilatkozataikat, a 

vizsgálóbiztos által tett javaslatot elfogadhatják, módosíthatják, vagy elutasíthatják. Az 
Egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a vizsgálóbiztos feladata. Ha a vita 
tárgyát illetően a kérelmező és a kérelmezett közös álláspontot alakítanak ki, azt a 
jegyzőkönyvben egyezségként rögzíteni kell. 

 
12. Amennyiben a kérelmező és a kérelmezett az Egyeztetésen nem rendezik békésen vitás 

ügyüket, az Elnökség az Egyeztetés lezártát követő 10 napon belül állásfoglalást ad ki 
feleknek a vita megítéléséről, és ezzel egyidejűleg az Egyeztetés jegyzőkönyvét 
megküldi. 
 

III. Egyesület és tagjai között felmerült vita rendezése 
 

Az Egyesület és tagjai között felmerült vita rendezésére a II. fejezetben foglaltakat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kérelmezett alatt az Egyesületet kell érteni. Jelen 
szabályzat hatálya alá tartozó eljárásban az Egyesületet az ügyvezető igazgató képviseli. 
Az ügyvezető igazgató meghatalmazást adhat az Egyesület munkavállalójának, hogy 
helyette az eljárásban részt vegyen. Az Egyesület kizárásnak nincs helye. 

 
IV. Egyéb 

 
Az Elnökség jelen szabályzatot 2018. július 25-én fogadta el és a kihirdetés napján hatályba 
lép. 

 
Debrecen, 2018. július 25. 


