
HÁZIREND
Az alábbi pontokban ismertetett szabályok minden segítőre (definíció: segítő az, aki saját
döntése alapján az egyesület javára ellenszolgáltatás nélkül, időszakosan munkát
végez, de nem tagja a Herosznak), önkéntesre (definíció: önkéntes az, aki saját döntése
alapján az egyesület javára ellenszolgáltatás nélkül, rendszeresen önkéntesi
szerződésében meghatározott feltételek szerint munkát végez, és HEROSZ egyesületi
tag) és látogatóra (definíció: minden más olyan személy, aki nem tekinthető önkéntesnek
és segítőnek) vonatkoznak. A segítő és/vagy önkéntes és/vagy látogató a továbbiakban
együttesen állatbarát.

Állatbarátra vonatkozik:

1. Az állatbarát az állatotthon területére történő belépéssel a házirendet magára nézve
kötelezőnek fogadja el. A látogatókról látogatási naplót kell vezetni, mely a dolgozók
feladata.
2. A házirendben nem szabályozott ügyekben minden esetben a dolgozók és a
telepvezető utasításait kell követni!

A házirend be nem tartása az állatotthonból való kizárást vonhatja maga után!

3. Az állatbarátok fogadása, az önkéntesek irányítása a következő dolgozók feladata:
Boros Bernadett, Gáspár Viktória, Kaifis Zoé. Az állatbarátok minden kérdéssel,
panasszal hozzájuk fordulhatnak, illetve a telepvezetőhöz, Krepsz Gyöngyihez.
4. Az állatotthon állategészségügyi és állatvédelmi szempontok alapján, szigorú
munkarend szerint működő telep. A telep működési rendjét minden állatbarátnak el kell
fogadnia és be kell tartania, különösképpen a nyitvatartási időt, mely minden nap 14:00
és 16:30 között van a nyári időszakban, és 13.30-15.00 óra között a téli időszakban.
5. Az otthonban mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
6. Az állatotthonban komoly munka folyik, amely odafigyelést igényel. Az állatbarátok
viselkedésükkel nem zavarhatják a munka menetét (kiabálással, szaladgálással, stb.).
7. Az állatbarátok csak nyitvatartási időben, rendezvények esetén ettől eltérő időpontban
is, a gondozók vagy a vezetőség jelenlétében tartózkodhatnak az állatotthonban.
8. Az állatbarát köteles magatartásával, tevékenységével az egyesület célkitűzéseit
támogatni, az egyesület jó hírnevét megőrizni. Az állatotthonban tilos más állatvédő
szervezetek kritizálása, szidása.
9. A látogatók és a segítők számára az állatok etetése tilos!
10. Az állatbarát az egyesület minden eszközére, felszerelésére és berendezésére
vigyáz, azokban kárt nem tesz, azokat engedély nélkül nem használja. A fűtést,
termosztátot elállítani szigorúan tilos! Az esetleges meghibásodásról haladéktalanul
értesíti a dolgozókat.
11. Az állatbarát nem kötelezhető semmilyen feladat elvégzésére, munkáját
önszántából, ellenszolgáltatás nélkül végzi.
12. Ha az állatbarát megsérül, balesetet szenved, vagy ha bármely rá osztott munkát
nem kíván elvégezni, jelezze azt haladéktalanul a dolgozóknak.
13. Amennyiben az állatbarátnak bármilyen gondja akad a munkavégzéssel, vagy a



dolgozók irányításával, azt a vezetőségnek .(Krepsz Gyöngyi telepvezető) jelezze.
14. Kérjük az állatbarátokat, hogy az otthon egész területén vigyázzanak a természeti
értékekre, ügyeljenek a tisztaságra, ne szemeteljenek. Az állatotthon teljes területén
tilos a dohányzás! Erre kijelölt hely az orvosi konténer mögött található, alapvetően a
dolgozók számára van fenntartva! Az állatotthon területén dohányzás, szeszes ital
behozatala és fogyasztása szigorúan tilos! Az állatotthonba mások testi épségét
veszélyeztető tárgyakat szigorúan TILOS behozni!

Önkéntesekre/Segítőkre vonatkozik:

1. Annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni az állatotthonban segítő önkéntesek
létszámát, érkezéskor minden esetben jelentkeni kell az egyik dolgozónál. Kutyaséta
esetén az önkéntes vezetőnél/kutyaséta felelősnél.
2. Az állatotthonban az önkéntes munkát végzők számára rendelkezésre áll egy
szociális helyiség (oktató szoba), ahol átöltözhetnek, holmijaikat tárolhatják. Az
értéktárgyaikért az állatotthon felelősséget nem vállal, zárható szekrényt senkinek sem
tudunk biztosítani. A helyiségben víz, mosdó, hűtő áll az önkéntesek rendelkezésére. Az
önkéntesek csak ebben a helyiségben étkezhetnek, emberi táplálékot az állatok közé
bevinni tilos!
3. Az önkénteseknek kötelessége a szociális helyiség tisztaságáról, rendjéről
gondoskodni. Az adott napon utolsóként távozó önkéntes összesöpör, felmos a
helyiségben és távozás előtt lekapcsolja a villanyt. A fűtéshez semmilyen esetben sem
nyúl!
4. Az otthonban mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat és végezhet önkéntes
munkát.
5. 18 év alatti önkéntesek számára írásos szülői beleegyező nyilatkozat szükséges (lásd
melléklet), 14 év alatt felnőtt felügyelet minden esetben kötelező.
6. Az önkéntesek 9-17 óra között vehetnek részt a munkában, 14 éven aluli önkéntes
csak felnőtt felügyelet mellett végezhet önkéntes munkát a telepen.
7. Az önkéntesek kizárólag olyan feladatokat végezhetnek, melyre a kijelölt dolgozók
engedélyt adnak és melynek menetéről részletes felvilágosítást kaptak.
8. Az állatotthon területén az állatok etetése szigorú rend szerint, napi időbeosztás
alapján történik. Az önkéntesek az állatok etetésében csak a dolgozó kérésére vehetnek
részt, a gondozó iránymutatása alapján. 18 év alatti önkéntes nem mehet be a
kennelekbe sem állatot etetni, sem más céllal. Tilos az állatoknak kívülről élelmet
bedobálni, ez különösen a csoportos kennelekben veszélyes.
9. Az önkéntes vagy a segítő nem intézhet egyedül állatbefogadást vagy örökbeadást,
nem végezhet állat-ellenőrzést és nem tárgyalhat a gondozók helyett a látogatókkal.
Nem gyűjthet, és nem vehet át tárgyi vagy pénzbeli adományokat az egyesület
nevében, csak külön írásos meghatalmazással. Az egyesület tulajdonát képező
tárgyakat állatbarát nem adhat ki harmadik személy részére. Mindegyik fent említett
esetben szólni kell a dolgozónak.
10. Kutyát kihozni a kennelekből kizárólag 18 év feletti, tapasztalt önkéntes számára
lehet, dolgozói engedéllyel! (Az önkéntes besorolást lásd a 1. mellékletben)
11. A karantén helyiségekbe (felnőtt kutya, kölyök kutya, macskakarantén és orvosi
részleg) belépni szigorúan tilos, kivétel ha a dolgozó erre külön megkér valakit és csak



addig amíg a dolgozó is jelen van a karanténban. Az engedély csak arra az egy
esetre szól!
12. A veszélyes, harapós állatokra külön táblák, feliratok hívják fel a figyelmet, hozzájuk
a kennelbe, még rácson keresztül is tilos benyúlni.
A szabályok be nem tartása balesetet, sérülést vonhat maga után, amelyért az
állatotthon felelősséget nem vállal.
Mivel a kennelekben lakó állatok állandóan cserélődnek, a kennelekhez való
belépéshez minden alkalommal külön engedélyt kell kérni a dolgozóktól!
Az önkéntesek munkavégzésének részletes szabályai a házirend mellékletében
találhatók. A melléklet tartalmazza az önkéntesek besorolásának feltételeit, a
szankcionálás szabályait, a kutyasétáltatás rendjét.
A fent leírtaktól eltérni csak külön megállapodás alapján lehetséges.

Köszönettel:

HEROSZ ÁLLATOTTHON SZÉKESFEHÉRVÁR DOLGOZÓI ÉS
ÖNKÉNTESEI

HÁZIREND 1. MELLÉKLET

A legelső alkalommal érkezők ha még e-mailben nem kapták meg a házirendet, akkor
az Állatotthonban megtalálják kifüggesztve. MINDENKINEK kötelező elolvasni és
tudomásul venni, valamint a benne foglaltakat betartani!
18 év alattiak hozzák a szülői beleegyező nyilatkozatot.

I. Az önkéntesség és a HEROSZ tagság:

Minden önkéntes segíthet azzal, hogy egyesületi taggá válik (felnőtt esetében 3000



Ft/év, diák - nyugdíjas esetében 900 Ft/év) Köszönjük mindenkinek a támogatását.

Azokkal az önkéntesekkel, akik rendszeresen elkötelezték magukat az állatotthon
mellett, önkéntes szerződést kötünk, ez fontos a szervezet társadalmi megítélésének
szempontjából.

Az állatotthonba kilátogató önkéntesek nyilvántartása szükséges, ezt az önkéntes
jelenléti íven maga az önkéntes vezeti, minden alkalommal beírja magát, amikor az
állatotthonban járt.

II. Önkéntességi kategóriák:

Az önkénteseket 3 kategóriába soroljuk:
Krepsz Gyöngyi a menhely vezetője szükség esetén felülbírálhatja, hogy ki milyen
kategóriába tartozik.
Minden 14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelettel tartózkodhat a menhely egész
területén. 1 felnőtt 1 gyerekkel érkezhet.

KEZDŐ ÖNKÉNTES
Minden olyan önkéntes, aki elmúlt 14 éves és egymást követő 2 hónap alatt kevesebb,
mint 8 alkalommal végzett önkéntes tevékenységet a menhelyen.
A kezdők bármilyen tevékenységet kizárólag a dolgozó jóváhagyásával végezhetnek.

Miben segíthet:

1. A dolgozó teljes körű segítése a dolgozó kérésére
- etető tálak előkészítése
- mosogatás
- cicaovi, macskaház egyéb helyiségek (karantén helyiségekbe nem léphet)
takarítása

2. szórólapozás
3. pórázok rendbetétele, szanálása, nyakörvek válogatása
4. macskák fésülése simogató kesztyűvel
5. Amennyiben nem tud a menhelyre eljönni az önkéntes, segíthet a interneten való
megjelenésünkben. Bővebb információ: gazditkeresek.szfv@gmail.com

GYAKORLÓ ÖNKÉNTES

Minden olyan önkéntes, aki 14-18 éves kor között van, vagy aki elmúlt 18 éves és
egymást követő 2 hónap alatt legalább 8 alkalommal végzett önkéntes tevékenységet a
menhelyen.
Ebbe a szintbe tartozó önkéntesnek még TILOS kutyát kihoznia bármelyik kennelből
(akkor is, ha kistestű kutyák vannak a kennelben)!
Miben segíthet:

1. kivihet kutyát sétáltatni önállóan, de a kutyát kizárólag a dolgozó vagy tapasztalt
önkéntes segítségével veheti ki a kennelből.



2. közepes szintű lelki beteg kutyákat ápolhat (bővebb információ a dolgozóktól lehet
kérni)
3. kutyák fésülése (megnyírása tilos)
4. infúziós kutyák felügyelete
5. netes megjelenés segítése

TAPASZTALT ÖNKÉTES

Ide tartoznak mindazok, akik már elmúltak 18 évesek (ezt a korhatárt jogi szempontok
miatt is fontos betartani), rendszeresen részt vesz az állatotthon életében, megfelelő
tapasztalatot szerzett, és a tapasztalt önkéntesek, valamint az önkéntes koordinátor
döntése alapján eljutottak erre a szintre.

Miben segíthet:

1. szabad bejárással rendelkezik a kennelekbe (kivehet és berakhat kutyát) 2.
vendégeket beengedheti, körbe vezetheti, informálhatja őket az örökbefogadás
feltételeiről.
3. kulcsfelelős lehet (falra felakasztott kulcs kezelése, külső raktár kulcsának felügyelete
a pórázok miatt)
4. szükség esetén megnyírhatja a kutyákat
TILOS a karanténba belépni, kivétel, ha a dolgozó külön kéri, és kizárólag a dolgozó
jelenlétében! Minden belépés a karanténba csak 1x-i alkalomra szól, tehát nincs ki-be
járkálás egyszeri engedélyezés után!

III. Névtábla:

A menhely területén minden önkéntesnek kötelező névtáblát hordani, illetve az aktuális
önkéntes vezetők narancssárga megkülönböztető jelzést hordanak (télen kendő, illetve
mellény formájában, jó időben önkéntes póló formájában), hogy mindenki tudja kihez
fordulhat kérdéseivel.
Távozáskor a névtáblákat kérjük leadni.

IV. Szankciók:

Ha a dolgozó problémát tapasztal az önkéntes viselkedésével illetve munkavégzésével
kapcsolatban, akkor figyelmezteti vagy súlyos esetben, illetve többszöri figyelmeztetés
után hazaküldi az önkéntest. 18 év alatti önkéntes esetén a hazaküldésről telefonon
értesíti a szülőt. Ha egy önkéntest haza kell küldeni, akkor az aznapi munkája nem
tartozik bele a szintezéshez szükséges alkalmakba. A dolgozó az önkéntes neve mellett
feltünteti a figyelmeztetést, három figyelmeztetés automatikus hazaküldést von maga
után. Ha valakit háromszor hazaküldtek, akkor két hónapig nem vehet részt semmilyen
önkéntes munkában.



HÁZIREND 2. MELLÉKLET

I.Kutyasétáltatási rend:

A kutyasétáltatás célja hogy, minél több állat át legyen mozgatva.
Az önkéntesnek figyelnie kell arra, hogy az adott kennelben lévő összes kutyát mindig
kivétel nélkül megsétáltassa.

A KENNELBŐL SOHA NE VEGYEN KI CSAK EGYETLEN KUTYÁT SÉTÁLNI, HA
TÖBBEN VANNAK!

A kutyák természetükből adódóan féltékenyek lehetnek egymásra, emiatt az állatot séta
után a kennelbe visszahelyezve veszélynek tesszük ki, ami verekedéshez, vagy akár a
sétáltatásra kivett egyetlen kutya halálához is vezethet.
Amennyiben kevesebb a kutyasétáltatásra jelentkező, mint az adott kennel kutyáinak
létszáma, az állatokat több körben kell megsétáltatni, biztosítva ezzel a kennel összes
kutyájának sétáját.

1. Csoportos kutyasétáltatás:

Jelentkezni az aktuális önkéntes koordinátornál lehet lehet levélben, a
gazditkeresek.szfv@gmail.com e-mail címen. A séták időpontja minden héten
egyeztetésre kerül, és az önkéntes csoportban kerül kihirdetésre.
Kérünk mindenkit vegye figyelembe: a sétáltatások alkalmával a cél nem az, hogy ez
alatt a viszonylag rövid idő alatt minden fontos parancsszóra megtanítsuk az állatot, ez
az idő kifejezetten az állat átmozgatásának legyen szentelve.
A sétán minden 14 éves kor alatti gyermek kizárólag szülői/felnőtt felügyelettel vehet
részt. A csoportos sétáltatások eltérnek az egyéb időpontokban végzett önkéntes/segítő
tevékenységektől, ezért a felnőtt felügyelet kötelező a tapasztalattal még nem
rendelkező érdeklődők mellé. Minden 14 éves kor alatti gyermek kizárólag felnőtt
felügyelettel vehet részt a sétán. 1 felnőtt minden esetben 1 gyerekre felügyelhet!
A sétáltatásról naplót vezetünk, ezt a séta után kötelező kitölteni, az állat adatlapjára is
felkerül, hogy mikor sétált utoljára. A cél az, hogy minden állat sétálhasson, ne egy állatot
sétáltasson az összes önkéntes.

Az állatotthon házirendjét az első látogatás alkalmával minden jelentkezőnek
kötelező megismernie, tudomásul vennie! Ha még e-mailben nem kapták meg a

Házirendet, akkor az Állatotthonban megtalálják kifüggesztve.
18 éves kor alatt az aláírt szülői nyilatkozat bemutatása kötelező!



2. Kutyasétáltatás hétköznap:

Hétköznap kizárólag gyakorló és tapasztalt önkénteseknek van lehetősége kutyát
sétáltatni. Ekkor kennelből kutya csak akkor vihető el, ha van annyi gyakorló és
tapasztalt önkéntes, amennyi kutya az adott kennelben van. Egyébként csak az
egyediben lévő kutyák vihetők ki sétálni. Minden esetben egyeztetni kell az időpontot az
aktuális önkéntes koordinátorral e-mailben, a gazditkeresek.szfv@gmail.com címen. A
menhelyen pedig jelezni a dolgozónak, hogy mely kutyát/kutyákat sétáltatja az
önkéntes/ek. A sétáltatásról naplót vezetünk, ezt a séta után kötelező kitölteni, az állat
adatlapjára is felkerül, hogy mikor sétált utoljára. A cél az, hogy minden állat
sétálhasson, ne egy állatot sétáltasson az összes önkéntes. Minőségi időt kell az
állatokkal tölteni.

Itt is él az a szabály, miszerint kutyát a kennelből csakis a tapasztalt önkéntes vehet ki!
Felmerülő kérdések esetén fordulj bizalommal a menhely vezetőjéhez (Krepsz Gyöngyi)
vagy a dolgozókhoz.




