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MEOE Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezete 

 

Kutyaiskola 
 

Működési Szabályzata 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 
 

1. Működési helye: Nyíregyháza, Kapor utca 0433/33. hrsz. alatti, Nyíregyháza MJV 

tulajdonát képező bérelt ingatlan. 

 

2. A kutyaiskola felépítése, tisztségviselők feladata, kötelezettsége: 

 

Iskolavezető 

Iskolavezető helyettes 

Vezetőségi tagok 

Szakosztályvezető kiképzők 

Szakosztály kiképző segédei 

 

Iskolavezető feladata és hatásköre: 

A MEOE NYÖJSZ Vezetősége által megbízott személy, aki felelős az iskolán folyó 

kiképzési munkáért, valamint képviseli a Kutyaiskolát. 

 

 Ellenőrzi és felügyeli a Szakosztályok munkáját. 

 Elkészíti a Szakosztályvezetők bevonásával a házirendet, amit a Kutyaiskolán 

kifüggeszt a mindenkori látogatók számára. 

 Egyezteti és megszervezi a kutyabemutatókat. 

 Megszervezi a tagdíj, illetve alkalmi képzési díj beszedését. 

 Beszámol a vezetőségi, illetve közgyűléseken a végzett munkáról, éves 

beszámolót és leltárt készít az iskola számára kiadott eszközökről. 

 Előterjeszti a MEOE NYÖJSZ vezetősége számára az iskola mindenkori pénzügyi 

és anyag szükségletét, valamint megszervezi a karbantartási munkálatokat a 

területen. 

 Beterjeszti a reklámanyag szükségletet a MEOE NYÖJSZ Vezetősége számára. 

 

 

Iskolavezető helyettes feladata és hatásköre: 

 

 Akadályoztatása esetén helyettesíti a Kutyaiskola vezetőt, valamint segíti a 

munkáját.   Amennyiben ő sem tudja a vezetői feladatokat ellátni, gondoskodik a 

Vezető bevonásával arról, hogy az iskolát egy harmadik személy képviselje 

alkalomszerűen. 
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Vezetőség megválasztása, feladata, hatásköre: 

 

A kutyaiskola vezetőségét a MEOE NyÖJsz Vezetősége választja viszavonásig. 

Vezetőségben való részvétel önkéntes, a vezetői tisztségéről bármely vezetőségi tag 

önként lemondhat. A működési szabályzat elfogadása és a kutyaiskola vezetőségének 

megválasztása a mindenkori a MEOE NyÖJsz Vezetőség hatáskörébe tartozik. A 

szabályzat elfogadása és a vezetőségi tagok megválasztása egyszerű szótöbbséggel 

történik.  

 

A kutyaiskola vezetőségének tagja: 

 

- kutyaiskola vezetője 

- iskolavezető helyettes 

- szakosztályvezetők 

 

Vezetőség feladata: 

 

Segíti az iskolavezetőt és annak helyettesét az iskola irányításában, a kiképzések 

lebonyolításában. 

Részt vesz a kiképzési célok meghatározásában, javaslatot tesz azok megvalósítására. 

Az iskola vezetővel és helyettesével megvitatva javaslatot tehet az iskola 

gazdaságosabb működtetésére, kiképzési eszközök megvásárlására, fejlesztésére. 

 

     Szakosztályvezető kiképző: 

 

 Megtartja az iskolán a képzéseket. 

 Ellenőrzi a házirend betartását. 

 Felkészíti a csapatát a bemutatókra, versenyekre. 

 Igény szerint vizsgákat, versenyeket szervez a tanulók számára. 

 Benyújtja az Iskolavezető számára az eszköz és anyagigényét. 

 Irányítja a kiképzősegédeket. 

 Segíti az Iskolavezető munkáját. 

 

            Szakosztályvető kiképzők segédei: 

 

      Segítik a Szakosztály vezető kiképzők valamint az Iskolavezető munkáját. 

 

 II. 

Kutyaiskola célja 

 
1. Fajtakiválasztás: Segítséget nyújt látogatói számára az ideális fajta kiválasztásában. 

2. Kutyakiválasztás: segítséget nyújt a MEOE NYÖJSZ tagoknak és nem tagok számára 

a kutyafajta kiválasztásában alkalmazási területi szempontok szerint ( kiállítás, hobby, 

sport, agility, segítő, terápiás , terelő stb. ). 

3. Gazdák képzése: elsősorban a gazdákat, majd a kutyákat képezzük. 

4. Kutya nevelés: szocializáció, szobatisztaság, pórázhoz szoktatás stb. 

5. Kutya egészségügyi tanácsadás: védőoltások, táplálás, sérülések ellátása stb. 

6. Kutya kiképzés: ring dresszúra, engedelmes, nyomkövetés, őrző – védő, terápiás, 

kereső munka stb. ( gyakorlati és elméleti oktatások ) 

7. Kutyatartás: körülmények, polgárjogi törvények ( jogok és kötelezettségek ) 

8. Kutyakiállításra és tenyészszemlére való felkészítés és tanácsadás. 

9. Igény szerint elméleti képzések tartása: kynológia, etológia, stb. 
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III. 

Adminisztráció, képzési díjak 
 

1. A kutyaiskola adminisztrációját a Vezető, valamint a Szakosztályvezetők teljes körűen 

kötelesek ellátni, ebbe bele tartozik az alkalmankénti befizetések és az új tagok 

felvételének készpénz kezelése is. A kutyaiskola vezetője (vagy akadályoztatása esetén 

helyettese) a befolyt összegekkel és a kiadott elszámolási bizonylatokkal (számlatömb, 

bevételi pénztárbizonylat, nyugtatömb) együtt, minden hónap első irodai napján 

elszámol az Irodavezetőnek.  Készpénz forgalom csak szigorú számadású 

nyomtatvány adása mellett és a pénzügyi rend betartása mellett lehetséges. 

2. A foglalkozások megkezdése előtt, vagy a szünetekben a foglalkozás vezetője köteles 

ellenőrizni, hogy a jelen lévők mindegyike aláírta-e a kihelyezett jelenléti ívet. 

Amennyiben ez nem történt meg teljes körűen, felhívja a figyelmet ennek pótlására. A 

jelenléti ív vezetése mindenkinek kötelező. Aki ezt rendszeresen elmulasztja a 

foglalkozásokat nem látogathatja. 

3. Az első három ismerkedő foglalkozás mindenkinek ingyenes. Ez után dönthet a 

felvezető, hogy belép az Egyesületbe az éves díj befizetésével, vagy az alkalmankénti 

díjfizetést választja. Az éves tagdíj befizetése után a tagok számára minden  

foglalkozás ingyenes. A díjakat az Egyesület Vezetősége évente az Alapszabály 6. pont 

9. bekezdése alapján határozza meg. Az alkalmankénti díj fizetése legkésőbb a hónap 

utolsó foglalkozásán történik. Díjtartozás esetén a felvezető a kutyaiskolát nem 

látogathatja a tartozása rendezéséig. 

4. A kutyaiskola vezetője – különös tekintettel a balesetmentes foglalkozás 

lebonyolítására – házirendet állít össze, melyet jól látható helyen kifüggeszt és 

ellenőrzi annak betartását. Ennek súlyos, vagy rendszeres megszegése esetén a 

felvezető a kutyaiskolából kizárható. 

 

IV. 

A kiképzőkkel szemben támasztott követelmények 

 
1. A kutyaiskolában foglalkozásokat csak  az Iskolavezető által javasolt és   Egyesület 

Vezetősége által jóváhagyott személy vezethet. Több éves szakmai tapasztalat. 

2. A Kiképzők éves beszámolót és leltárt készítenek az Iskolavezető számára. 

3. A Kiképzők kötelesek az Egyesület Elnökét és az Iskolavezetőt minden rendkívüli 

eseményről haladéktalanul tájékoztatni és az okok kivizsgálásába bevonni. 

4. A Kiképzőknek – az Egyesület nevében – a médiákban való szereplésüket előzetesen 

egyeztetni kell az Egyesület Vezetésével. 

 

V. 

Képzések a kutyaiskolában 

 
1. A foglalkozások időpontját az Egyesület Vezetősége az Iskolavezető javaslatára hagyja 

jóvá. 

2. A képzésen résztvevők a Kutyaiskolán mindenkori hatályos házirendet kötelesek 

betartani, megszegése esetén különböző szankciók alkalmazása lép életbe ( iskoláról 

való kitiltás, okozott kár megtérítésére kötelezhető ). 

3. A képzések kezdő és haladó csoportban történnek. A kezdő csoportból történő 

átkerülés a kiképzők előtt tett házi vizsgán teljesített eredmény alapján lehetséges. 
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4. Egyéni felkészítésre (munkavizsga, show, stb.) is van lehetőség, az Iskolavezető és 

Kiképzőkkel történő időpont egyeztetést követően. Mivel a kiképző pályán a képzés 

az egyesület eszközeinek felhasználásával történik, az esetleges díjat és az időpontot 

az Egyesület Vezetősége határozza meg. 

5. A kiképző pályát képzési időn kívül csak az Egyesület Elnökének és az 

Iskolavezetőjének együttes engedélyével lehet használni. A használat jellegétől 

függően az egyesület vezetése dönthet díjfizetésről is. 

6. A képzéshez szükséges eszközöket, védőfelszeléseket a MEOE NYÖJSZ biztosítja a 

Kutyaiskola számára, a képzést követően a használt felszereléseket a kutyatulajdonos 

vissza kell, hogy adja a kiképző számára. 

7. A kiképzésben részt vevők – kiképzők, kiképző segédek, tagok – anyagi felelősséggel 

tartoznak a részükre kiképzés céljára kiadott kiképző felszerelésért. 

8. A pálya karbantartása az Egyesület által biztosított eszközökkel történik. 

 

 

VI. 

Események, rendezvények 
 

A különböző rendezvényeken való részvétel egyeztetése az Egyesület Elnökének és 

Kutyaiskola vezetőjének hatáskörébe tartozik. 

Az egyesületi tagokból álló bemutató csoport ezeken az eseményeken kizárólag, mint 

a MEOE NYÖJSZ Kutyaiskolája szerepelhet. Egyéni versenyeken javasolt a logóval 

ellátott póló használata. 

 

VII. 

Záró rendelkezések 
 

1. A mindenkori vezetés a MEOE NYÖJSZ Kutyaiskoláját kizárólag közgyűlési 

határozattal számolhatja fel. 

2. Bármilyen vezető vagy kiképző távozása esetén a rábízott MEOE NYÖJSZ tulajdonát 

képező eszközöket, felszereléseket vissza kell, hogy szolgáltassa az egyesület 

számára. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2014. október 25. 

 

 

 

 

 

 


