
ÉDEN KUTYAISKOLA HÁZIREND 
 

A kutyaiskola veszélyes üzemnek tekinthető, ezért a munka szigorú házirend szerint történik 

és az iskolavezető, valamint a kiképzők utasításait szigorúan be kell tartani! 

 

Minden résztvevőtől – legyen oktató, tanuló, vagy kutyavezető/gazda – elvárjuk a hatályos 

állatvédelmi törvény maradéktalan betartását, a biztonságos, higiénikus, a többi gazdát és a 

nem kutyásokat is figyelembe vevő, korrekt és lehetőség szerint konfliktusmentes kutyázást, 

és a kutyás közösség részeként egymás segítését – nem csak a kutyaiskolán, hanem a 

mindennapi életben is. 

 

Általános szabályok: 

 

1. A Házirend rendelkezéseit a kutyaiskola pályáin, a parkoló területén, valamint a kihelyezett 

foglalkozások helyszínén is be kell tartani. 

2. A kutyaiskolai foglalkozásokon való részvétel feltétele, hogy a kutyavezető/gazda tagja az 

Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesületnek, valamint megfizette az iskolahasználati 

díjat vagy rendelkezik bérlettel. Ezt mindenki a saját nevére szóló kártyával igazolhatja, 

amit a foglalkozások előtt, alatt vagy után a kiképzés vezetője elkérhet. Rendezetlen fizetési 

kötelezettség esetén a kutyaiskola megtagadhatja a részvételt a jelentkezőtől vagy a 

foglalkozáson résztvevőtől. 

3. Az iskolai foglalkozásokat látogathatja minden arra alkalmas korú (fajtakorlátozás nélkül) 

egészséges kutya és vezetője. 

4. 14 éves kor alatti személyek esetén, szülői felügyelet szükséges. 14 és 18 év közötti 

gyermekek írásos szülői engedéllyel tartózkodhatnak az iskola területén!  A gyermek 

biztonságáért a szülő a felelős! Kiképzések ideje alatt a pályán (csoportos, illetve egyéni 

foglalkozások közben) „illetéktelen személyek” csak a kiképzésvezető engedélyével 

tartózkodhatnak! 

 

Állategészségügyi szabályok: 

 

5. A képzésre hozott, illetve azon résztvevő, a kutyaiskola területén tartózkodó kutya 

rendelkezzen az életkorának megfelelő oltásokkal, kezelésekkel! A kutyavezető/gazda az 

oltási könyvet mindig magánál tartja, és azt kérésre be is mutatja. Az állat tulajdonosának 

gondoskodni kell a rendszeres féreghajtásról és a külső élősködök irtásáról (bolha, atka stb.) 

Továbbá, javasolt a kutya kullancs elleni védelme, valamint a kennel köhögés elleni 

védőoltás. 

6. Amennyiben a kutya fertőző betegséget kapott, és a közelmúltban a kutyaiskolában járt, a 

kutya gazdája haladéktalanul köteles ezt jelezni az iskolavezető felé. Fertőző, beteg kutya az 

iskola területén nem tartózkodhat! Abban az esetben, ha az előírt kötelező védőoltásokat a 

kutya tulajdonosa igazolni nem tudja, úgy az oktatásért felelős személy az oktatáson vagy 

tanfolyamon való részvételt megtagadhatja. 

 

Kiképzéssel, iskolahasználattal kapcsolatos szabályok: 

 

7. A kutya életkorának, fajtájának és tudásszintjének megfelelő képzésben részesülhet. 

8. A kutyavezető/gazda rendelkezik a képzéshez szükséges eszközökkel, illetve beszerzi azokat. 

A képzésre mindig időben (legalább 10 perccel a kezdés előtt) kell megjelenni, átmozgatott, 

a dolgát elvégzett kutyával! A foglalkozásra később érkezők csak a szünetben 

csatlakozhatnak a kiképzéshez. A kutya motivációs, kiképzési eszközei (labda, játék, póráz, 



nyakörv, stb…) mindig megfelelő állapotban legyenek, melyet a kiképző ellenőrizhet, nem 

megfelelő állapotú felszerelés esetén a képzés megtagadható. 

9. Harapós, verekedős, agresszív kutyák esetén kötelező szájkosár viselése a kutyaiskola 

területén! Az agresszív kutya csoportos foglalkozáson szájkosárban vehet részt mindaddig, 

amíg a kiképző másként nem rendelkezik.  Szükség esetén az oktatásért felelős személy a 

kutyát határozatlan időre szájkosár viselésére kötelezheti vagy egyéb módon gondoskodik 

arról, hogy a foglalkozások biztonságosan kerüljenek lebonyolításra abban az esetben, ha 

ennek elmaradása érdeksérelmet jelentene. 

10. Minden kutyavezető/gazda köteles saját kutyájára fokozottan ügyelni és az állat által okozott 

károkat megtéríteni! 

11. Kutyavezető/gazda köteles a kutyája, illetve a saját maga által keletkezett hulladékot 

(kutyapiszok, üdítős flakon, egyéb szemét) önállóan az iskola által kijelölt tárolókban 

elhelyezni. 

12.  A kutyavezető/gazda részéről is elvárt a kulturált, a társadalmi normáknak megfelelő 

viselkedés. 

13. A parkolóból a kutyát az iskola területére rövid pórázon lehet behozni! Póráz nélkül és 

hosszú pórázzal tilos! A kutya az iskola területén csak 1,2-1,5 méteres pórázon tartva 

tartózkodhat egészen addig, míg az iskolavezető engedélyt nem ad rá a levételhez. 

14. Mások kutyájának az etetése tilos! 

15. Kifektetett vagy helyben maradó kutyákhoz saját kutyát odaengedni, valamint új kutyához 

saját kutyát odaengedni, pórázon odavezetni tilos! 

16.  A képzések során a kiképző(k) utasításait maradéktalanul köteles betartani a 

kutyavezető/gazda. A kutyát elengedni, lekötni az iskola területén csak a kiképző 

engedélyével szabad. 

17. A kutyaiskola tanfolyamaira befizetett tanfolyami díjak visszatérítésére a tanfolyam 

megkezdését követően nincs lehetőség. Nincs lehetőség az iskolahasználati díj, valamint a 

bérletek díjának visszatérítésére (sem teljes összegben, sem időarányosan), mivel a díjak 

megfizetése csak lehetőséget biztosít (eredményt nem garantál) a csoportos és szakosított (pl. 

őrző-védő, szimatmunka stb.) foglalkozásokon és a „BH” felkészítésen történő részvételre. 

18. A pálya területén tilos a sportszerűtlen magatartás és a kutyák bántalmazása! 

19. Az iskola területén lévő felszerelések, akadályok tisztaságára ügyeljünk! 

20. Csoportos foglalkozások esetén a pálya építésében és lebontásában minden foglalkozáson 

résztvevő köteles tevékenyen részt venni. 

21. A kutyaiskola eszközei csak oktatói engedéllyel, rendeltetésszerűen használhatók. Az 

eszközöket mindenki a saját felelősségére használja, akár a képzés részét képezi a használat, 

akár nem. A nem rendeltetés szerinti használatból adódóan a kutyaiskolához tartozó 

eszközökben, tárgyakban okozott anyagi károkat a szolgáltatást igénybe vevő köteles 

megtéríteni, a kutya esetleges sérülésért pedig kizárólag a kutyát felvezető személy a felelős. 

22. A kutyákat szabadon engedni csoportos foglalkozás esetén csak az oktató utasítására lehet. A 

balesetek elkerülése végett a pályán csak azok a kutyák tartózkodhatnak, akik éppen 

dolgoznak, a többi kutya a pályán kívül kell, hogy tartózkodjon. 

23.  Az őrző-védő képzéseken csak a fegyelmező képzéseken részt vett, illetve fegyelmező 

vizsgával (legalább „BH” szinten) rendelkező kutya vehet részt. Őrző-védő munka során a 

segéd-kiképző utasításait maradéktalanul be kell tartani! 

24.  Az iskola területén engedély nélkül alkoholt fogyasztani, ittas egyéneknek tartózkodni, 

valamint dohányozni tilos! Drog, tudatmódosító szer fogyasztása tilos, illetőleg ilyen szerek 

hatása alatt a kiképzésen részt venni tilos! 

25. Más személyt vagy kutyáját kritizálni, véleményt nyilvánítani tilos! 

26. Tilos a foglalkozás alatt telefonálni, mind a résztvevőknek, mind az oktatóknak! (Kivételt 

csak fontos hívások képeznek, melyet mindkét fél előre jelez) 

27. Az iskola területén nem javasolt ékszerek és óra viselete! (Használatuk csak saját 

felelősségre!) 

28. A meghirdetett, határozott időtartamú tanfolyamra járó egyesületi tagok, a tanfolyam ideje 



alatt lehetőség szerint ne járjanak más, idegen pályás tréningre mindaddig, amig a tanfolyam 

tart, tekintettel arra, hogy ez a kutyákat összezavarhatja, esetlegesen nem tudnak az 

elvárható módon teljesíteni. Amennyiben mégis más, idegen pályás tréninget is látogatnak 

ezen idő alatt, azt jelezni szükséges a kutyaiskola vezetőjének, aki az oktatóval/oktatókkal 

történő egyeztetést követően dönt arról, hogy a továbbiakban az Éden Kutyaiskola 

tanfolyamát látogathatja-e a kutya és gazdája. 

 

Szellemi tulajdon, adatvédelem: 

 

29. Az Éden Kutyaiskola által lebonyolított oktatáson, képzéseken és/vagy tanfolyamokon Az 

Éden Kutyaiskola által kidolgozott, s kiadott írásos anyagok, továbbá gyakorlati ismeretek 

az iskola szellemi tulajdonát képezi, amelynek engedély nélküli sokszorosítása, 

nyilvánosságra hozatala, bármilyen felületre történő feltöltése, rögzítése, továbbá ezen 

információk, adatok és tények illetéktelen személynek és/vagy szervezetnek az iskolavezető 

engedélye és felhatalmazása nélkül történő átadása tilos! Az iskola fenntartja magának a 

jogot, hogy szellemi tulajdonát képező információk, adatok és tények engedély nélkül 

történő és az előbbiekben részletezett módon való felhasználásából eredő károk 

vonatkozásában a jogsérelmet okozóval szemben igényt érvényesítsen 

30.  Az iskola területén kép- és hangfelvétel, valamint videó rögzítése (mobiltelefon, diktafon… 

stb. eszközzel) a kutyavezető/gazda saját kutyája kivételével engedély nélkül tilos! Erre való 

igényt kérjük, előre jelezze az iskolavezetőnek. Az Éden Kutyaiskola oktatási képzéseiről és 

tanfolyamairól, illetve a foglalkozásokról fénykép vagy filmfelvétel csak az oktatást végző 

személy engedélyével készülhet, tekintettel arra, hogy a szükségtelen fénykép- és 

videofelvétel a kutyák nyugalmát adott esetben aránytalan mértékben zavarná. 

31. A kutyavezető/gazda a házirend elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az iskola oktatási 

képzésein, tanfolyamain, valamint a saját szervezésű rendezvényein fénykép- és 

videófelvételek készülhetnek, amely felvételeken a résztvevő tanulók és a kutyák 

felismerhetőek lehetnek. A fénykép- és vagy videofelvételeket az iskola kifejezetten az Éden 

Kutyaiskola által képviselt célok, oktatási tevékenységek népszerűsítése és promóció 

érdekében kívánja felhasználni. 

32. Az Éden Kutyaiskola oktatási pályáin személyi- és vagyonvédelmi okokból biztonsági 

kamera működik, amely 10 napig tárolja a rögzített felvételeket. 

33. A Házirend az Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület Honlapján megtekinthető. 

 

A Házirendet az Éden Kutyaiskola saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti 

azzal, hogy a módosításokat közzéteszi a honlapján. 

A Házirend nem ismerete nem mentesít annak betartása alól! 

Köszönjük az együttműködésüket, jó kutyázást kívánunk! 


