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Bemutatkozik a kutyabarathelyek.hu

Hazánkba is elért az a szemléletmód-változás, mely tőlünk nyugatra már megtörtént: egyre több
kutyatartó tekint kutyájára családtagként, akivel szeretne minél több időt eltölteni, legyen szó akár
nyaralásról, akár a hétköznapokról. Mi, a k u t y a b a r a t h e l y e k . h u -nál pedig szeretnénk
biztosítani a gazdik számára azt, hogy elérhessék a legjobb, legmegbízhatóbb szállásokat,
vendéglátóhelyeket, márkákat, termékeket és szolgáltatásokat, melyek segítségével teljessé
tehetik a kutyák életét.
Mi, a k u t y a b a r a t h e l y e k . h u alapítói, elkötelezett támogatói vagyunk a kutyás életmódnak.
Hisszük, hogy a jól nevelt, jól szocializált kutyák gazdáikkal tarthatnak a mindennapokban is, és hogy
megfelelő keretek között a kutyabarát szállásokon, vendéglátóhelyeken és üzletekben is helyet
kaphatnak gazdájuk oldalán. A k u t y a b a r a t h e l y e k . h u -nál immáron több mint 5 éve
dolgozunk azon, hogy a valóban kutyabarát szállásokat, vendéglátóhelyeket és a kutyás
szolgáltatókat felkutassuk, és összekössük őket a Gazdikkal.
Célunk, hogy a felelős kutyatartók könnyedén megtalálják a számukra legmegfelelőbb szállást,
szolgáltatást, vendéglátóhelyet akár lakóhelyükön, akár utazásuk, nyaralásuk alatt. Ennek érdekében
alkottuk meg minősítő rendszerünket, a „Kutyabarát hely” tanúsító védjegyet, így garanciát
adhatunk a kutyatartóknak, hogy az általunk minősített kutyabarát helyek megfelelnek az
elvárásaiknak, valamint szakmai segítséget nyújthatunk a szállásadóknak, szolgáltatóknak a
kutyabarátként üzemelésben.
Adatbázisunkban megtalálható minden, ami kutyabarát, vagy kutyával kapcsolatos: különböző típusú
szállások, a legkülönbözőbb vendéglátóhelyek, kutyabarát üzletek, múzeumok, közintézmények,
kutyafuttatók, állatorvosok, de még állatfotósok is.

Kutyabarát település program
Célunk a Kutyabarát település program keretein belül, hogy a település vezetésével összefogva
feltérképezzük a település kutyabarát helyeit, kutyás szolgáltatásait. A program támogatásával
megerősítenék a kutyásokban a tudatot, hogy ők és kedvenceik is fontos részei a az adott település
közösségének, és az Önkormányzat az ő igényeiket is szem előtt tartja.
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Miért fontos?
A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon jelenleg 3 millió gazdás kutya él, ezzel vezető
helyen vagyunk Európában. Elmondható, hogy közvetve napi szinten az ország fele kerül kapcsolatba
kutyával.

A városokban élő kutyatartók nagy része családtagként tekint háziállatára, így nem csak saját, de
kedvence igényeinek kielégítése is fontos szerepet tölt be a mindennapjaikban. Minden olyan
kezdeményezést, mely elősegíti a szolgáltatók nyitását a kutyások felé, rendkívül pozitívan élnek meg
a kutyatartók. Legjobb példa Fonyód Város Önkormányzatának lépése a Kutyabarát fürdőhely
kialakítása érdekében, melynek kialakításában mi is segédkeztünk, és az országos média is kiemelt
helyen kezelt.
Tapasztalatink alapján a kutyabaráttá válás növeli a kutyatartókban az elköteleződést az adott
helyek felé – sokkal szívesebben térnek vissza az adott szállás- vagy vendéglátóhelyre. Ez jó hatással
van az adott település turisztikai forgalmára is. Az ilyen jellegű nyitás a kutyások felé nagy
szemléletformáló hatással bír: erősíti a felelős állattartás melletti elköteleződést.
Véleményünk szerint azok az önkormányzatok, melyek támogatják a kutyabarát szemléletet, sokkal
pozitívabb megítélésben részesülnek az ott élők és az oda látogatók részéről, mint a kevésbé nyitott
önkormányzatok.
A turizmus területén lassan külön iparággá növi ki magát a kutyával történő utazás, hiszen a gazdák
körében évről évre nagyobb az igény. Erre a megnövekedett igényre jó megoldás az általunk
bevezetett minősítés, mert így az olvasók objektív képet kapnak az adott település kutyabarát
helyeiről.

Kutyabarát települések
Minden olyan település, mely a helységnévtárban szerepel, pályázhat a „Kutyabarát település” címért.
Minimum követelmények a kutyabarát település elnyeréséhez:
• Rendezett, minden oldalról elkerített, hulladéktárolóval felszerelt kutyafuttató
• Kutyabarát szemléletmód, és a felelős állattartás terjesztése az oktatásban és a lakosság körében
• A kutyabarát szállások és vendéglátóhelyek legyenek minősítve
• Tájékoztató füzet készítése a lakosság számára, a helyi viszonyokhoz igazodva.

Amit kínálunk:
Hosszú távú együttműködés, 5 éves időintervallum
A már kutyabarátként üzemelő helyek minősítése, szaktanácsadás
Még nem kutyabarátként működő helyek számára szaktanácsadás, kutyabaráttá alakítás,
minősítés
Ez idő alatt induló, nyíló új helyek számára szaktanácsadás, minősítés
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Jogszabálykövetés – változás esetén azonnal tájékoztatjuk partnereinket.
A „Kutyabarát település” jelző használata az adott település számára
Médiavisszhang: sajtótájékoztató és sajtóanyagok a település kutyabaráttá válásáról
A minősített kutyabarát helyekre a település címerével ellátott egyedi matrica kerül
(1. melléklet)
A minősített helyek kiemelt reklámozása a k u t y a b a r a t h e l y e k . h u weboldalán és
közösségi média felületein
A település kutyás, vagy kutyákkal is látogatható rendezvényeinek népszerűsítése a
k u t y a b a r a t h e l y e k . h u weboldalán és közösségi média felületein
A minősített kutyabarát helyeket nem csak magyar, hanem angol és német nyelven is
megjelenítjük a weboldalunkon, így a külföldről érkező kutyásoknak is ajánlhatjuk a település
szállás- és vendéglátó helyeit
A program keretében összegyűjtünk minden olyan egyedi információt a kutyabarát szállás- és
vendéglátóhelyekről, melyek a kutyával érkezők számára fontosak lehetnek, így még pontosabb
információkkal tudják ellátni a szálláskereső vendégeket.
A minősített helyek információinak átadása a helyi turisztikai oldalak számára, így az általunk
minősített helyek a település hivatalos turisztikai oldalán is elérhetők lesznek.

„Kutyabarát hely” minősítés
Ki kaphat?
Kutyabarát minősítést kaphatnak azok a szálláshelyek, vendéglátóhelyek, üzletek,
bevásárlóközpontok, múzeumok és egyéb intézmények, melyek teljesítik a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalához 2015. szeptember 23-án az 218 976 lajstromszámon bejegyzett "Kutyabarát hely”
védjegy követelményeit.

Mi szükséges?
Szálláshelyek:
A kutyabarát szállás minősítéséhez szükséges minimum követelmények:
A szálláshelynek rendelkeznie kell minimum 2 szobával, melybe a kutyatartó a kutyájával együtt
szállhat meg.
A szálláshely közlekedőfolyosói legyenek a kutyákkal is megközelíthetők.
Egyszer használatos itatóedény elhelyezése és friss víz biztosítása kutyabarát szobákban.
A szálláshelynek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt takarítóeszközökkel
valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az esetleges kutya utáni megfelelő és
higiénikus feltakarítást képes elvégezni.
A szálláshely takarítási rendjének tartalmaznia kell, a kutyabarát szoba takarításának fázisait és
gyakoriságát.
A szálláshelyek vendéglátóegységeinek kutyával való látogathatósága, a szállásüzemeltetőjének a
döntése. Amennyiben a szállás vendéglátóhelye is kutyabarát, meg kell felelnie az
vendéglátóhelyekkel szemben támasztott feltételeknek is.
A szálláshely bejáratánál jól látható módon fel kell tűntetni, hogy a hely kutyabarát és milyen
méretű kutyával látogatható.
Tájékoztató jellegű házirend kialakítása, melyet az előtérben kell elhelyezni.
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A szállás vezetősége maga választhatja meg, hogy milyen méretű kutyát enged be a szálláshelyre, illetve a
szálláshely vendéglátó egységeibe, ezt külön a védjegytáblán is jelezzük a megfelelő piktogrammal. A
szálláshelyen az egy szobában elhelyezhető kutyák számát is a szállás vezetősége szabja meg, illetve
minimum 2 kutyabarát szobával kell rendelkeznie. A szállás ezen döntéseit mi tiszteletben tartjuk, és
ehhez igazodva dolgozzuk ki a szálláshely kutyabarát stratégiáját.

Vendéglátóhelyek:
A kutyabarát vendéglátóhely minősítéshez szükséges minimum követelmények:
Egyszer használatos itatóedény elhelyezése és friss víz biztosítása a kutya számára
A vendéglátóhelynek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt takarítóeszközökkel
valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az esetleges kutya utáni megfelelő és
higiénikus feltakarítást képes elvégezni.
A kutya nem léphet be gazdasági területre. A gazdasági területet matricával vagy egyéb felirattal
jelölni kell.
Kutyák kizárólag a vendégtérben tartózkodhatnak.
A vendéglátóhely bejáratánál jól látható módon fel kell tűntetni, hogy a hely kutyabarát és milyen
méretű kutyával látogatható.
Tájékoztató jellegű házirend kialakítása, és kihelyezése.
A vendéglátóhely vezetősége maga választhatja meg, hogy milyen méretű kutyát enged be a
vendéglátóhelyre, ezt külön a védjegytáblán is jelezzük a megfelelő piktogrammal, illetve külön jelöljük,
hogy a vendéglátó egységbe illetve a terasz vagy kerthelyiségbe milyen méretű kutyával lehet betérni.
A vendéglátóhelyen egy időben tartózkodó kutyák számát is a vendéglátóhely vezetősége szabja meg. A
vendéglátóhely ezen döntéseit mi tiszteletben tartjuk, és ehhez igazodva dolgozzuk ki a vendéglátóhely
kutyabarát stratégiáját.

Üzletek, bevásárlóközpontok:
A kutyabarát hely minősítéshez szükséges minimum követelmények:
Az üzletnek egyszer használatos itatóval kell rendelkeznie, melyben friss vizet biztosít a kutyák
számára.
A kutyabarát üzletnek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt
takarítóeszközökkel valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az esetleges
kutya utáni megfelelő és higiénikus feltakarítást képes elvégezni.
Tilos a kutyának belépni a gazdasági területre. A gazdasági területet matricával vagy egyéb
felirattal jelölni kell.
Az üzlet bejáratánál jól látható módon fel kell tüntetni, hogy a hely kutyabarát és milyen méretű
kutyával látogatható.
Az üzletnek rendelkeznie kell a kutyás vásárlókra vonatkozó tájékoztató jellegű házirenddel, ezt az
üzlethelyiségben el kell helyezni.
Az üzlet vezetősége maga választhatja meg, hogy milyen méretű kutyát enged be az üzletbe, ezt külön a
védjegytáblán is jelezzük a megfelelő piktogrammal. Az üzletben egy időben tartózkodó kutyák számát is
az üzlet vezetősége szabja meg. Az üzletek ezen döntéseit mi tiszteletben tartjuk, és ehhez igazodva
dolgozzuk ki az üzletek kutyabarát stratégiáját.
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Múzeumok:
Nyilvánosan látogatható közintézmények kutyabarát minősítéséhez szükséges minimum
követelmények:
A látogatótér és ügyféltér legalább egy része megközelíthető legyen kutyával és az erre kijelölt
rész jól láthatóan jelezve legyen
Az intézménynek rendelkeznie kell megfelelő és külön erre a célra kijelölt takarítóeszközökkel,
valamint egy megbízott, oktatásban részesült dolgozóval, aki az esetleges kutya utáni megfelelő
és higiénikus feltakarítást képes elvégezni
Kutyák kizárólag az ügyfél- és vendégtérben tartózkodhatnak
Az intézmény bejáratánál jól látható módon fel kell tüntetni, hogy a hely kutyabarát és milyen
méretű kutyával látogatható
Tájékoztató jellegű házirend kialakítása, és kihelyezése.

Munkahelyek:
A kutyabarát munkahelyek minősítéséhez szükséges minimum követelmények:
Az épület tulajdonosa vagy a képviselője, üzemeltetője általi írásos engedély megléte kutyabarát
munkahely létesítésére.
Itatóedény elhelyezése és friss ivóvíz biztosítása a kutyák számára.
A vállalatnak rendelkeznie kell a megfelelő, külön erre a célra kijelölt takarítóeszközökkel,
valamint oktatásban részesült takarító személyzettel, aki az esetleges kutya utáni megfelelő és
higiénikus takarítást képes elvégezni.
A vállalat bejáratánál jól látható módon fel kell tüntetni, hogy a hely kutyabarát és milyen méretű
kutyával látogatható.
Vállalatnak ellenőrzi első alkalommal kötelező jelleggel a munkavállalói által gondozott kutyák
chipszámát és oltási könyvének érvényességét.
A vállalat saját belátása szerint szabályzatban részletezi a kutyák tartózkodásának kereteit; egyaránt
rendelkezik a megengedett kutyák számáról, a látogatható területekről, valamint a kutyák tulajdonosai
általi jogokról és kötelezettségekről. A vállalat működését figyelembe véve és lehetőségeinek megfelelően
az egyénre szabott házirend kialakítását az igényeihez igazodva dolgozzuk ki a kutyabarát stratégiát.'

Kutyafuttatók és egyéb kutyás szolgáltatások:
A mindennapi kutyás életet megkönnyítendő összegyűjtjük a településeken található kutyafuttatókat,
kutyakozmetikákat, állatorvosokat, állatgyógyszertárakat, kutyabarát taxi szolgáltatókat, állatvédő
szervezeteket és megjelenítjük őket az oldalunkon. Így egy teljes, a kutyásokat érdeklő adatbázis válik
elérhetővé oldalunkon, mely segíti őket a mindennapokban.
Azokat a kijelölt kutyafuttatókat tűntetjük fel az oldalunkon melyek minimum elkerítettek, s a megfelelő
hulladékgyűjtőkkel rendelkeznek.

Kutyabarát rendezvények:
A k u t y a b a r a t h e l y e k . h u segít a programok megszervezésében is. Oldalunkon, 3 nyelven
biztosítjuk a település kutyabarát rendezvényeinek a megjelenését, illetve a közösségi médiában is
népszerűsítjük a településen található kutyás programokat.
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Védjegyhasználati díj települések számára (ÁFA nélkül) /év
Település típusa:

Időtartam: 5 év

Nagyváros – 100 ezer felett

300 000 Ft

Középváros – 20-100 ezer között

200 000 Ft

Kisváros – 5 – 20 ezer között

130 000 Ft

Község – 5 ezer alatt

70 000 Ft

Minden információt, segédanyagot biztosítunk a “Kutyabarát hely” minősítést igénylő számára,
melyek szükségesek a minősítés elnyeréséhez, továbbá a még nem kutyabarát helyek számára
minden szakmai segítséget megadunk a kutyabaráttá váláshoz.
Sikeres együttműködésben bízva, tisztelettel:

Schmidt Zsófia
+36 (30) 883-2762
zsofia.schmidt@kutyabarathelyek.hu

Máté Krisztián
+36 (30) 613-0545
krisztian.mate@kutyabarathelyek.hu

Mellékletek
1. számú melléklet – Egyedi matrica a kutyabarát helyek számára
2. számú melléklet - A vállalatokra vonatkozó kutyabarát program kidolgozója és kizárólagos partnerünk
az Irodakutya: www.irodakutya.com
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1. melléklet
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Irodakutya program
Az Irodakutya program során kis-, közép- és nagyvállalatok
számára, a munka- és egészségvédelmi előírásoknak
megfelelően és ennek ötvözeteként
tvözzetekén
nt tanácsadói munkánkkal
munká
k nkkkall
olyan átfogó támogatást nyújtunk
yújtu
unk partnereink
parrtnereink számára,
számá
ára, melynek
melyynekk
me
eredményeképpen dolgozóik
zóikk biztonsággal
bizto
onsággal és kidolgozott
kido
olgoz
ozottt
szabályrendszer szerint vih
vihetik
hetik magukkal munkahelyükre
mu
unkahe
helyü
ükre
e
kutyáikat, úgy, hogy az nem akadályozza a mindennapi
munkavégzést.
Tevékenységünk a következő területeket foglalja magába

Környezettanulmány
Környezetttanulmány készítése: a vállalat tágabb-, valamint közvetlen külső és belső környezetének
Környezettanulmány
ll ő é annakk érdekében,
é
ellenőrzése
hogy megfelel-e a kutyák mindennapi látogatására.

Tervezés
A programmal való vállalati célkitűzés meghatározása, továbbá a környezettanulmány
anullmány a
alapján
lapján a kivitelez
kivitelezési
ezési
terv kidolgozása, ezen felül a megfelelő kommunikáció megtervezése a vezetés és a dolgozók között.

Tesztnap
Saját kutyáinkkal történő próbanap, mely során a dolgozók megtapasztalhatják a kutyák jelenlétének érzését
és a felmerülő kérdésekre azonnal választ kapnak munkatársainktól.

CSR tevékenység
Vá
Vállalati
állalat
ati önkéntességi
önkénte
ön
ességi programjainkat
programja
ainkat azon vállalatok számára alakítottuk ki, akik az Irodakutya programot
vala
l mily
l en
n oknál
ál fogva nem tudják
tudjá
ák alkalmazni,
alkalm
maz de örömmel vennének részt kutyamenhelyek támogatásában.
valamilyen
En
nnek megszervezését
me
egszervv ezését és levezénylését
levezé
énylésé
ét is vállaljuk.
Ennek

Social Media
kuty
yatartásst felölelő
Közösségi felületeink által (honlap, facebook és Instagram oldal) támogatjuk a helyes kutyatartást
programokat és az új kezdeményezéseket, legyen az egyéni vagy vállalati program.
Kapcsolat:
Lajos Bernadett

Telefon: +36302783577
E: info@irodakutya.com

