
Kedves Belvárosi Gazdi, Kutyatulajdonos!
Belváros Önkormányzata szeretettel meghívja a felelős ebtartás jegyében szervezett ingyenes elméleti oktatásra 
és gyakorlati képzésre. A számos V. kerületi kutyabarát intézkedés - mint a szakszerűen kialakított és fenntartott 
kutyafuttatók, a kutyaürülék-tartók telepítése és üzemeltetése, a chipezés költségeinek átvállalása, a nyugdíjasok 
egy kutyájának ingyenes veszettség elleni oltása, a rendszeres Belvárosi Kutyafesztivál, a Belvárosi Kutyás Kisokos 
– mellett ezzel a programmal is szeretnénk hozzájárulni a kedvenceik egészsége, szocializációs képessége javítá-
sához és ahhoz, hogy minél több belvárosi négylábú cimbora találjon egymásra a belvárosi kutyás közösségben.

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Balogh-Madár Emese
alpolgármester 

Az oktatást és a képzést szakképzett kutyakiképzők, oktatók tartják.

        Program 

Elméleti oktatás*

Gyakorlati képzés

Időpont 

2022. szeptember 21. szerda 18:00,
17:30-tól gyülekező és regisztráció 
a gyakorlati képzésre

2022. október 2. vasárnap 16:30

2022. október 2. vasárnap 18:00

Helyszín 

Belváros Önkormányzata, 
Erzsébet tér 4., díszterem

Olimpia park

Bízunk benne, hogy Önnel és négylábú kedvencével 
hamarosan személyesen is találkozunk az oktatásokon!

  Részvétel feltételei: 
• V. kerületi lakcímkártyával rendelkező kutyatulajdonos
• a kutya oltási kiskönyvének bemutatása az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés alkalmával is szükséges 
• a gyakorlati képzés előfeltétele az elméleti oktatáson való részvétel
• az oktatáson és képzésen való részvételt korlátozott létszámban, jelentkezési sorrendben tudjuk biztosítani

  Jelentkezés:  
• 2022. szeptember 19-ig H-CS 8:00-16:00, P 8:00-13:30
• e-mailben: emese.balogh-madar@belvaros-lipotvaros.hu
• telefonon: 872-7213, 872-7219
• személyesen: Balogh-Madár Emese alpolgármester titkársága 
   (Erzsébet tér 4.)
• A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:
   kutyatulajdonos: neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
   kutya: neve, életkora, chipszáma, fajtája, súlya (kg), 
   ivartalanított-e, oktatás/képzés amiben korábban részesült
• A jelentkezéssel a kutyatulajdonosok hozzájárulnak a megadott
   adatok kezeléséhez valamint, hogy az eseményen róluk és 
   kutyájukról kép-, videó- és hangfelvétel készüljön, 
   amely szabadon kerül felhasználásra.

Haladó**

Alap

facebook.com/Szentgyorgyvolgyi
instagram.com/szentgyorgyvolgyipeter

Főbb témák: felelős kutyagazda, közösségi együttélés, 
verekedős kutyák szétválasztása, kutyatámadás kivédése

*Sok új témával várjuk a tavalyi oktatás résztvevőit is.
**A tavalyi oktatáson, gyakorlati képzésen már részt vett kutyagazdik és jól szocializált négylábú kedvencük.


