
 
 

 
Szeretettel köszöntjük a jászberényi  

Mentőkutyás Kiképző Bázison! 
 
Alapítványunk 2004-ben azzal a szándékkal jött létre, hogy olyan karitatív 
tevékenységeket folytasson, melyek kutyák és emberek közös munkáján alapul 
és mindkét fél előnyére válik. Fő tevékenységünk a Jászberényben 1993 óta 
működő Mentőkutyás Szolgálat fenntartása, üzemeltetése, de emellett 
állatvédelmi tevékenységet is végzünk. A vakvezető kutya képzést a Baráthegyi 
Vakvezető és Segítőkutya Iskolával együttműködve valósítjuk meg.  A 2011-
ben megszűnt Mentőkutyás Egyesülettel 6 éven keresztül működtünk 
párhuzamosan. Azóta a volt egyesületi tagok az alapítvány önkénteseiként 
dolgoznak tovább. Az eredeti cél azonban semmit nem változott. 24 órás 
ügyeletet tartunk fenn, térítésmentesen állunk a bajbajutottak szolgálatában 
hazánkban és külföldön egyaránt. Rendőrségi, Katasztrófavédelmi, vagy 
lakossági riasztás esetén a lehető legrövidebb időn belül a kárhelyre vonulunk. 
Személyfelkutatásra képzett és az ENSZ irányelvei szerint vizsgáztatott 
kutyáinkkal terepen vagy romon személykeresést végzünk. A bevetések 
koordinálását azonban minden esetben a Rendőrség, vagy a 
Katasztrófavédelem biztosítja. A kutyák munkája gyorsítja és hatékonyabbá 
teszi a mentést.  
Egy önkormányzati tulajdonban lévő két hektáros területen pályázatok és a 
Polgári Védelemért Alapítvány segítségével felépítettünk egy kiképzőbázist, 
ahol az alapítvány által végzett tevékenységek megvalósíthatók. Itt zajlanak az 
elméleti és gyakorlati képzések a kutyák és a kutyavezetők részére egyaránt. Itt 
laknak azok a kutyák, melyeket az állatmenhelyekről azzal a szándékkal hozunk 
el, hogy vakvezető, mentő, vagy terápiás kutyát faragjunk belőlük. A bázist 
hazánk, sőt a környező országok mentőkutyásai is gyakran igénybe veszik. 
Költségvetésünk legjelentősebb hányadát ennek fenntartása teszi ki. Emellett 
komoly összegeket emészt fel a bevetési gépjárműveink, speciális utánfutónk, 
az egyenruhák, a védőfelszerelések, a világító -, tájékozódó - és kommunikációs 
eszközök, stb. fenntartása is. Mindezek finanszírozását – normatív állami 
támogatás hiányában – pályázatokból, az SZJA 1%-os bevételeinkből és civil 
támogatásokból vagyunk kénytelenek megvalósítani. 

 

Ön is támogathatja alapítványunk közhasznú céljait! 
 

Iskolánkon a Mentőkutya-, vakvezető-kutya kiképzés karitatív 
módon valósul meg, Önkénteseink segítségével. 
 
A fenti tevékenységeket Ön is támogathatja. A legcsekélyebb összeg is 
segít.  
Azon támogatóinknak, akik legalább ezerötszáz forintot adományoznak 
a karitatív munkákhoz, egy alkalommal díjmentesen biztosítjuk a 
vasárnapi foglalkozáson való részvételt, melyet kifejezetten 
kedvenckutya tartók részére kidolgozott módszerekkel végzünk.  
 
A két hektáron fekvő Kiképzőbázison lehetőséget biztosítunk 
szocializációs, engedelmes, őrző-védő és egyéb képzésekre is. 
Szeretnénk ezzel hozzájárulni a Jászság kutyatartási kultúrájának 
emeléséhez. 
 
A támogatásból befolyt összeget az Iskola fenntartására fordítjuk, ezzel 
is könnyítve a Mentőkutyás Szolgálat anyagi terheit. Tehát az 
Iskolánkat  látogató kutyabarátok adományaikkal hozzájárulnak egy 
mindenki által elismert közhasznú tevékenység fenntarthatóságához. 
Cserébe erre a célra kialakított, kulturált környezetben, magasan képzett 
oktatók segítségével sajátíthatják el a legmodernebb kiképzési fogásokat 
és taníthatják kedvencüket. 
 
Közhasznú küldetésünkhöz hozzájárulhat otthonában használaton 
kívül lévő plédekkel, pokrócokkal, itató edényekkel, tápadománnyal, 
stb. a mentett kutyák gondozásának elősegítésére. Romterületünk 
fejlesztéséhez folyamatosan szükség van betonelemekre és egyéb 
nagyméretű, időjárástűrő panelekre, konténerekre, roncsautókra, stb.  
 
Minden kedves kutyabarátnak kellemes és hasznos időtöltést kívánok! 
 
Szabó Gábor  
iskolavezető 



A Mentőkutya Iskola szabályzata 
 

Általános szabályok:  
 
 

1. A kutyatulajdonos köteles betartani a kutyatartás és a kutyasétáltatás biztonsági, 
etikai, higiéniai és állatvédelmi szabályait az iskola területén és azon kívül is. 

2. A kiképzés megkezdése előtt gondoskodik arról, hogy kutyájának legyen 
lehetősége az iskola területén kívül „dolgát végezni”. Amennyiben ezt olyan 
helyen teszi, ahol másokat zavarhat, köteles az ürüléket összeszedni és a 
szeméttárolóban elhelyezni. Ez a Kutyaiskola területére is érvényes! 

3. A kutyatulajdonos tudomásul veszi, hogy csak egészséges kutyával vehet részt a 
kiképzéseken. A jelentkezéskor a kutya érvényes oltási könyvét bemutatja. 
Gondoskodik kutyája rendszeres féreg- és parazitamentességéről. Beteg, sérült 
kutya a kiképzésen nem vehet részt. Tüzelő szukával előzetes egyeztetés után lehet 
az Iskola területén tartózkodni vagy a kiképzésen részt venni. Fertőző betegségben 
szenvedő kutya az Iskola területén nem tartózkodhat! 

4. A kiképzéseken minden olyan kutyatulajdonos részt vehet, aki rendezte aktuális 
kiképzési adományát. Emiatt kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kiképzés 
megkezdése előtt legalább 15 perccel érkezzenek a Kutyaiskolára. 

5. A kutyatulajdonos köteles kutyáját a kiképzésen biztonságos felszerelésben 
felvezetni és a kiképzéshez szükséges eszközöket magával hozni, melyek a 
következők: megfelelő nyakörv, póráz, játék, jutalomfalat és egy éhes kutya.  

6. A kutyatulajdonos köteles a kiképzésre várakozó kutyát pórázon, kutyaszállító 
boxban, vagy az erre a célra kialakított pihenő boxokban tartani, hogy az a 
jelenlévőket és a kiképzést ne zavarja. 

7. Kutyákat az Iskola épületébe bevinni a kiképzésvezető engedélyével lehet, a 
tisztaságra, az épület és a berendezés állagára kellő figyelmet fordítva. 

8. A kutyákat szabadon engedni csak a kiképzésvezető engedélyével lehet. Agresszív 
kutyáknak a szájkosár használata KÖTELEZŐ! 

9. 14 évnél fiatalabb gyermek az Iskola területén csak szülői felügyelettel 
tartózkodhat, gyermeke biztonságáért a szülő felelős.  

10. Az Iskolán tartózkodó kutyatulajdonosok, hozzátartozók kötelesek minden 
tekintetben betartani az Iskolára vonatkozó Házirendben foglaltakat, illetve a 
kiképzésvezető kéréseit, utasításait. Az esetlegesen bekövetkezett személyi 
sérülésért, vagy anyagi károkért a Kutyaiskola felelősséget nem vállal. 
Minden kutyavezető teljes felelősséggel tartozik az általa és kutyája által 
okozott kárért. 

 
 
 

 
 
 

11. A kutyatulajdonos köteles a Kutyaiskola területén lévő akadályokat 
rendeltetésszerűen használni. Az akadályokon csak a kutyák mozoghatnak.  

12. Őrző-védő gyakorlatokon csak azon kutyák vehetnek részt, akik az engedelmes 
kiképzést rendszeresen látogatják. 

13. A kiképzésen ittas vagy bódult állapotban részt venni Tilos! 

14. Cigaretta csikkeket, szemetet az iskola területén és azon kívül szétdobálni Tilos! 

Erre vannak a „hulladéktároló-edények!” ☺ 
 

2. Kiképzésre vonatkozó szabályok: 
 
1. A kiképzés mindig az Iskola kiképzésvezetőivel és kiképzősegédeivel egyeztetett 

időpontban kezdődik.  
2. Csoportos kiképzés minden vasárnap délelőtt a „Jászberényi Kedvenc 

Kutyások” facebook oldalán közzétett időpontban zajlik. 
3. A mentőkutyák romkutató gyakorlása, az engedelmességi és az ügyességi 

kiképzés a három pályán egy időben folyhat. 
4. Őrző-védő kiképzésre akkor van lehetőség, ha a 2./3. pontban felsorolt 

képzések befejeződtek, vagy a kiképzésvezető engedélyezte. 

5. Kezdő kiképzőknek önálló gyakorlás nem javasolt, a haladóknak pláne! ☺ 
 
3. Romterületre vonatkozó szabályok:  
 
1. A romterületen zárt ruházat és védősisak használata KÖTELEZŐ! 
2. Munkavédelmi kesztyű és bakancs használata javasolt. 
3. A romterület balesetveszélyes, ezért egyedül belépni TILOS!  
4. A romterület használata előtt a kiképzésvezetőt tájékoztatni kell arról, hogy kik 

lépnek a területre! 
5. 18 év alattiak a romterületen csak nagykorú felügyeletével tartózkodhatnak! 

 

 
A házirendben foglaltak nem ismerése senkit nem mentesít a felelősség alól! 

 


