
1 

BUDAÖRS VÁROS 

EBRENDÉSZETI TELEPÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

I. fejezet 

Az Ebrendészeti Telep jogállása és rendeltetése 

1. Az Ebrendészeti Telep (a továbbiakban: Telep), Budaörs Város Polgármesteri Hivatal 

megbízásából látja el az ebrendészeti feladatokat és állategészségügyi és szolgáltatásait 

Budaörs Város területén. 

2. A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a 

veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének 

szabályairól szóló 35/1997. (11.26.) Korm. rendelet, az állatkísérletek végzéséről szóló 

243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 

41/1997. (V 28.) FM rendelet, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a kóbor állat befogásával, 

tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok részletes 

szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendeletnek — a Telep tevékenységét érintő 

— rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni. 

3. A Telep címe: 2045 Törökbálint 097/098 hrsz.-.-.. 

4. Levelezési címe: 2040 Budaörs Lévai u. 34. 

E-mail: budaorsiallatmenhely@gmail.com 

5. Férőhelyek, elhelyezhető egyedszámok: Uniós és hazai jogi szabályozásnak megfelelően, 

a karantén feladatok ellátására 4 udvari és 1 konténeren belüli kennel áll rendelkezésre az 

állatok elhelyezésére. 

6. A Telep szakmai irányítója az Ebrendészeti telep telepvezetője. 

7. A Telepen Megállapodás alapján állatorvos látja el az állatorvosi teendőket. 

 

II. fejezet 

A Telep vezetését, ellátását végzők feladatai 

1. A Telepvezető feladata 

1.1. felelős a Gyepmesteri Telep jogszabályokban meghatározott működéséért, 

1.2. irányítja az állatok elhelyezését, ellátását, a gyepmesterek napi tevékenységének 

ellátását, 
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1.3. elkészíti az ebrendészek, illetve a telep egyes alkalmazottainak havi munkaidő 

beosztását, A Telep egyes alkalmazottainak a munkaidó keretben történő munkaidó 

beosztását  a munkaügyi előírásoknak megfelelően. 

1.4. a jogszabályokban meghatározott adatokat szolgáltat, a jelentéseket, beszámolókat 

készít, 

1.5. állatvédelmi jogsértés észlelése esetén jelzéssel él az illetékes állatvédelmi hatóság felé, 

hogy hatáskörükben a szükséges intézkedéseket tegyék meg, 

1.6. szakmai képzésre javaslat megtétele a Jegyző felé, illetve azokon való részvétel, 

1.7. a telep fejlesztésére, beruházásokra vonatkozó javaslatok megtétele, 

1.8. szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, 

1.9. telep költségvetési előirányzatának elkészítése, a rendelkezésre álló költségvetés 

gazdaságos felhasználása, 

1.10. elősegíti a Telepet ellátó állatorvos tevékenységének végzését, igazolja az elvégzett 

állatorvosi teljesítést. 

1.1 1. a Telepen elhelyezett minden állatról (eb, macska) — a Telepre kerülés sorrendjében 

a jogszabályban meghatározott adat tartalommal nyilvántartást vezet, és azon az 

állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és eseményeket folyamatosan feltünteti, 

1.12. gondoskodik a karbantartási anyagok beszerzéséról, 

1.13. kapcsolatot tart a Kormányhivatal állategészségügyi hatóság és az Ebrendészeti Telep 

tevékenységében érintett állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi 

szervezetekkel 

1.14. az Ebrendészeti Telep technológiai utasításának, a védőruházat és felszerelés 

alkalmazási szabályainak kidolgozása és alkalmazása. 

2. Állatorvos feladata 

2.1. az állatok egészségügyi állapotának rendszeres vizsgálata, a sérült, beteg állatok 

gyógykezelése, 

2.2. a fertőző és parazitás betegségek elleni védekezés szervezése, a Telep járványügyi 

izolációjának biztosítása, 

2.3. a Telepre került állatokat bekerüléskori klinikai általános klinikai vizsgálata, 

szükség szerinti megelőző és gyógyító kezelése, 

2.4. gondoskodik az ismeretlen előéletű, valamint a beteg, vagy a betegségre gyanús 

állatok elkülönített elhelyezéséről és megfigyeléséről, 

2.5. a Telep „Állatorvosi napló”-ban a jogszabályban előírtak szerint bejegyzést tesz a 

Telepen lévő állatok egészségügyi állapotáról, az állatokon történt 

beavatkozásokról és a felhasznált anyagokról, 

2.6. döntést hoz azállat elaltatásáról, gondoskodás annak állatvédelmi szempontból 

aggálymentes végrehajtásáról, a hatályos jogi szabályozás figyelembe vételével  

2.7. a Telepen megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben  

veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok tetemeit vizsgálat 

céljából kísérőirattal együtt az Állategészségügyi Intézetbe küldi  

2.8. gondoskodik a gyógyszer-, esetleg kábítószer, oltóanyag, szakszerű tárolásáról, a 

felhasználásáról, állatorvosi munkanaplóba történő dokumentálásáról, 
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3. Az ebrendészek feladatai 

3.1 gondoskodik a Telepen lévő állatok szakszerű, az előírásoknak megfelelő 

elhelyezéséról, gondozásáról, ápolásáról, élelmezéséről (etetés, friss vízzel 

való ellátás), egészségük megóvásáról, 4. számú függelék 

3.2 A kennelek, kifutók, stb. napi tisztán tartásáról, 3. számú melléklet 

3.3 Állati eredetű melléktermékek vonatkozásában, a város közigazgatási 

területén belül begyűjti a közterületen elhullott tetemeket, gondoskodik 

annak tárolásáról továbbításáról az (ATEV Zrt.)felé. 

3.4 a hulladékokról szóló jogszabály szerint gondoskodik az állati ürülék 

tárolásáról, szerződött szolgáltatóval történő elszállíttatásáról, 

3.5 gondoskodik a város belterületén a kóbor ebek befogásáról a 785/2021. (XII. 

27. ) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti módon és a fenntartó 

által biztosított eszközökkel (befogó hurkos bot), élve fogó állatcsapda). Az 

állatok befogásához nem használhat olyan eszközt, állatgyógyászati 

szakanyagot melynek tartását, viselését, használatát, állaton való 

alkalmazását egyéb jogszabály, állatorvosi szakképesítéshez, illetve egyéb 

engedélyekhez köti (pl. kábítófegyver használata). Állatok befogását a 

munkabaleset megelőzése és az esetleges segítségnyújtás biztosíthatósága 

érdekében kizárólag másik gyepmesterrel együtt hajthatja végre! Az 

ebrendész munkavégzése során veszély vállalására nem kötelezhető! 

3.6 a jogszabályban meghatározottak szerint megkísérli a befogott ebek 

gazdáinak felkutatását és értesítését, majd jelentkezése esetén részére a 

tartási, illetve a szállítási költségek megtérítése, ellenében, 1számú melléklet 

az ebet kiadja. Amennyiben gazdájának nyilatkozata szerint az állat 365 

napon belül nem részesült védőoltásban, úgy gondoskodik — a tulajdonos 

költségére — az eb veszettség elleni beoltásáról, valamint féregtelenítő 

kezelésben való részesítéséról, 

3.7 a Telep ügyfélfogadási idejében köteles a Telepen a látogatókat az 

állategészségügyi és balesetvédelmi előírások betartatása mellett fogadni, 

részükre a szükséges tájékoztatást megadni, 

3. 8. végzi az állatok szükségessé váló — az állatvédelem követelményeinek megfelelő   

szállítását, 

3.9 elhelyezi az állatokat állatfajonként elkülönítetten, számozott ketrecekben, 

kennelekben, gondoskodik az állatok azonosíthatóságáról, 

3. IO. gondoskodik a keletkező iratok meglétéről, sérülés, keveredés megelőzését 

biztosító módon való tárolásáról, 

3.11 gondoskodik a megfigyelés alatt álló állatok külön ketrecben való tartásáról, 

3.12 ismeretlen előéletű kutyát és macskát legalább 14 napig elkülönítetten tartja, az 

állategészségügyi előírások alapján, elhelyezésüket, ellátásukat és Őrzésüket a 

jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítja, 

3.13 a hatóságok által jogerősen elkobzott ebek elszállítása, illetve átvétele, 

 3.14. az állategészségügyi hatóság rendelkezésére, gondoskodik az embert mart, 

veszettség szempontjából aggályos eb és macska 14 napos megfigyeléséról, 

valamint az embert mart, veszettségre, veszettség fertőzöttségre gyanús eb és 

macska 90 napos hatósági megfigyeléséről az állategészségügyi előírások 

betartásával, 
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3.15 a Telepre bekerült állatokat az állatorvossal megvizsgáltatja, közreműködik a 

szükség szerinti külső és belső parazitáktól mentesítésben, valamint védőoltás 

beadásában, 

 3.16. gondoskodik az állatok oltásra vagy gyógykezelésre történő előkészítéséről  

3.17. gondoskodik az állatorvos szakmai utasítása alapján a fertőtlenítések 

elvégzéséról, 

3.18. ebzárlat idején az illetékes állatorvos által megállapított időközökben a zárlat alatt 

álló területet köteles bejárni, a gazdátlanul kóborló ebeket köteles befogni, 

 3.19. részt vesz az állatok gazdához való közvetítésében, 

3.20. gondoskodik munkaidőben a Telep biztonságos őrzéséról, a telep bejáratainak 

zárva tartásáról. A Telepre való belépést nem engedélyezheti ittas, láthatóan 

alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy/személyek 

számára, 

3.21. betartja és a telepre belépőkkel betartatja a munka, tűz- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos előírásokat a balesetek, rendkívüli események elkerülése érdekében, a 

belépőkről a telep „Látogatási naplóban” nyilvántartást vezet, 

3.22. rendkívüli esemény bekövetkezése esetén értesíti a telepvezetőt,  és haladéktalanul 

végrehajtja az ilyen esetekre előírt feladatokat (pl.: tűzoltók, mentók, rendőrség 

értesítése), 

3.2 A személyi használatra kiadott és átvett technikai eszközért (gépjármű, mobiltelefon, 

stb.) és azok állagának megőrzéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik, 

3.24. munkavégzéskor a részére biztosított és rendszeresített védőruházatban 

(munkaruha) köteles munkáját végezni. 

3.25. a fertőzés és járványveszély megelőzése érdekében a beszennyeződött ruházat 

tisztítását a telepen rendelkezésre bocsájtott tisztító szerekkel és mosógépekben 

köteles elvégezni, a ruházat sérülését, további használatra alkalmatlanná tevő 

fertőződését haladéktalanul jelzi a telepvezető felé a csere/utánpótlás biztosítása 

érdekében. A gyepmesterek védőruházatának, védőfelszerelésének jegyzékét, az 

utánpótlás rendjét és az ide vonatkozó egyéb rendelkezéseket a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 3.26. gondoskodik a veszélyes hulladékok tárolásáról, azok megsemmisítéséig, 

3.27. fenntartja az udvar,  és egyéb helyiségeinek valamint a Telep környezetének rendjét, 

tisztaságát, 

3.28. figyelemmel kíséri és jelzi a Gyepmesteri Telepen lévő eszközök, berendezései 

tárgyak meghibásodását, gondoskodik a Telepen elhelyezett állatok biztonságáról, az 

anyagi javak megőrzéséről, takarékos és szakszerű használatáról, valamint a szakipari 

tevékenységet nem igényló karbantartásáról (ketrecjavítás, zárjavítás, kennel 

téliesités, (szalmával kibélelését) festés, javítás, stb.)  

3.29. Köteles a kapott utasítást, közreműködésre felkérést, ebrendészeti feladat 

végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével bűncselekményt, illetve 

szabálysértést valósítana meg, saját vagy más személy életét, testi épségét vagy 

egészségét veszélyeztetné. 

3.30. Az előző pontban leírtakat akkor is megtagadhatja, ha annak teljesítése az életét, 

egészségét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy jogszabályba  ütközne. Az 

ebrendész veszély vállalására nem kötelezhető! 
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III. fejezet 

A Telep ügyfélfogadási rendje 

1. A Telep ügyfélfogadási ideje: 

2. hétfőtől vasárnapig, 10-12 óráig 

,  egyéb időpontban előzetes telefonon, vagy egyéb módon történt bejelentkezés, időpont 

egyeztetés alapján,  a telepen a látogatás rendjét a kifüggesztett „Látogatási rend” 

szabályozza. 5. számú melléklet 

IV. fejezet 

Óvó, védő előírások 

1. Rendkívüli esemény, bekövetkezése esetén a az ebrendész értesíti a telepvezetőt, illetve 

szükség esetén a hatósági állatorvost és haladéktalanul végrehajtja az ilyen esetekre előírt 

feladatokat (pl.: tűzoltók, mentók, rendőrség értesítése, járványügyi megelőző intézkedés, 

stb.). 

2. Rendkívüli eseményt képez minden olyan esemény, amely a Telep zavartalan működését, 

a munkatársak és az ügyfelek életét és testi épségét, valamint a Telep anyagi javait és 

eszközeit veszélyezteti. Igy különösen  a tűz, robbanás és elemi csapás,  súlyos, nyolc 

napon túl gyógyuló sérülést, vagy halált okozó munkahelyi baleset, o az ügyfelet érő 

sérülést okozó baleset, o a Telep alkalmazottját ért támadás vagy annak kísérlete, o 

munkavégzés során okozott vagy elszenvedett közlekedési baleset, o hatósági állatorvosi 

beavatkozást igénylő állategészségügyi körülmény, járványveszély. 

3. Rendkívüli esemény bekövetkezése miatt a telep ideiglenes vagy végleges kiürítésére a 

Telep „Kiürítési tervében” leírtak az irányadóak. 

I. számú melléklet 

Állategészségügyi és ebrendészeti díjak alkalmazása 

Lakósság/magánszemélyek részére: 

1. Elhullott állatok, tulajdonostól történő elszállítása/ártalmatlanítása: 

Munkanapokon/munkaidőben: 2000 Forint   

 

2. Ebrendészeti szolgálat által befogott kóbor ebek/macskák/, illetve hatósági 

megfigyelés alávont egyéb kisállatok tulajdonosnak történő visszaadása esetén: 

tartási költség: 2000 Forint/nap  

3. telepre be szállításszállítási költség: 

Munkanapokon/munkaidőben: 8000 Forint/állat  
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Védőruházatáról, védőfelszerelésről, a ruházattal való ellátás és utánpótlás 

rendjéről. 

Védőruházat: A napi általános munkavégzés, feladatellátás alkalmával viselt, a munkáltató 

által biztosított, az ebrendészeti tevékenységre utaló felirattal és egyéb jelzésekkel ellátott 

az alábbiakban felsorolt formaruházat:  bakancs I pár,  védőcipő (munkavédelmi szandál) 

1 pár, 

 gumicsizma 1 pár, 

 BIDIJ nadrág 2 darab, 

 Póló (szitázott) 5 darab, 

 Pulóver 1 darab, 

 BDU mellény 1 darab, 

 Téli dzseki I darab, 

 Nyári zokni 5 pár, 

 Téli zokni 5 pár, 

 Téli sapka 1 darab, 

 Nyári sapka 1 darab (baseball)

 
 Kesztyű 1 pár, 

 Esővédő ruha 1 darab, 

  

  

A védőruházatot a járvány és fertőzésveszély miatt a dolgozó kizárólag a munkavégzés ideje 

alatt viselheti. Szennyeződés esetén mosását, tisztítását a telepen biztosított tisztító/fertőtlenítő 

szerekkel és mosógépekben szabad elvégezni. 

A gyepmesteri munkavégzés során használt védő-formaruházatnak a munkavégzés speciális 

jellege miatt kihordási ideje nincs! 

A ruházatot elhasználódása, mechanikai sérülés miatti használhatatlanná válása vagy súlyos 

fertőződése esetén pótolni kell. Az utánpótlásról, a ruházat megrendeléséről a dolgozó, vagy a 

vezető gyepmester jelzése alapján a Telepvezető gondoskodik. 

A fertőzés veszélyes és nem tisztítható ruházat további kezeléséről megsemmisítéséról a 

hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

Védőfelszerelés: A napi munkavégzés során, veszélyes helyzetekben (különösen agresszív 

állat befogása/gondozása során) használandó speciális védőruházat/eszköz, mely alkalmas 

az állat által okozandó sérülések kivédésére, illetve csökkentésére, kizárólag az alábbi 

felsorolásban szerepló, rendszeresített, épp/hibátlan működésű védőfelszerelés 

alkalmazható : 

 teljes testvédő ruházat („csibészbunda”)  

harapásvédő kar (védőhuzattal alkalmazva!) 

 harapás és karmolás védő kesztyű  fejvédő 

sisak (rostéllyal)  merev hurkos bot 

(„francia bot”) 

 

3. számú melléklet 
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Takarítási/fertőtlenítési utasítás 

Az utasítás tárgya, célja: 

Az állategészségügyi és eb-rendészeti telepre behozott, illetve onnan kiadott állatoknak a 

különböző állatbetegségekkel történő megfertőződésének megakadályozása, állatvédelmi 

szempontok alapján, a telepen tartott állatok megfelelő körülmények közötti tisztán tartása. A 

keletkező állati eredetű hulladékok környezet kímélő kezelése. Állatbetegségeknek emberre 

történő átterjedésének (zoonosis) megakadályozása. 

Végrehajtó személyek: 

14. Technológia meghatározása és ellenőrzés: Ebrendészeti telep vezetője, telepvezető 

15. Tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzése: Telep fizikai állományú gyepmesterei 

(ebrendészek), állatgondozási feladatokat ellátó dolgozói.  

Az eljárások menete, szabályozása. 

4. Takarítást általános tisztítás 

Az állatok folyamatos tiszta, ürülékmentes környezetének biztosítása érdekében az állatok 

elhelyezésére szolgáló kennelek, helyiségek az igénybevételtől függően naponta legalább kettő 

alkalommal takarításra kerülnek. A tevékenységet a napi munkakezdést követően 07.0009.00 

óra közötti valamint 15.00-16.30 óra közötti időszakban el kell végezni. 

A takarítás, általános tisztítás során a kennelekben lévő szennyezett alom anyagot, ürüléket fel 

kell tisztítani szükség esetén folyóvíz vagy magasnyomású mosó segítségével. Szükség szerint 

el kell végezni a kennelek takarítását, az ivóvizes edények tisztítását és friss ivóvízzel való 

feltöltését. 

5. Fertőtlenítő tisztítás 

Az állatnak a kennelből történő végleges kikerülését követően, illetve szükség szerint 

időszakosan a kennelt a rendszeresített fertőtlenítőszerekkel, magasnyomású mosó berendezés 

használatával kell fertőtleníteni. 

! A fertőtlenítési eljárás végrehajtása nélkül a kennelben új állatot elhelyezni TILOS! 

Az eljárás során a kennel padlózatának tisztítását kell elvégezni nagynyomású mosó, belső 

kenneleknél az ipari takarítógépek alkalmazásával. Kiemelt figyelmet kell fordítani a sarkok, 

repedések és egyéb illeszkedési pontok tisztítására. A magasnyomású mosást, ipari 

takarítógéppel történő tisztítást követően a kennelt a rendszeresített fertőtlenítő anyagnak 

permetezővel történő felvitelével kell kezelni. A felvitt anyagot a megfelelő csíraszegény 

környezet kialakítása érdekében a felvitt felületen kell elpárologni, hagyni. 

Figyelmet kell fordítani a kennelben található etető és itató edény fertőtlenítésére is. 

6. Rendkívülit általános tisztítás/fertőtlenítés 

A telep általános takarítását, az állatok tartására szolgáló kennelek fertőtlenítését évente 1 

alkalommal kell elvégezni. A végrehajtás magában foglalja a gyepmesteri tevékenységgel 

érintett helyiségek takarítását, egészségügyi festését. A tevékenység során használt eszközök 

általános karbantartását, fertőtlenítését. A kennelek tisztítását, fertőtlenítését, a falazatok 

fertőtlenítő festését, kennel-rácsok fertőtlenítését és festését. 

7. Gyepmesteri gépjármű tisztítása/fertőtlenítése 
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A gépjárművet a fertőzések terjedésének megakadályozása és a dolgozók egészségvédelme 

érdekében a napi tevékenység befejezése előtt 14.30-15.00 óra között, illetve a szállítás során 

bekövetkezett nem várt beszennyeződés (hullazsák kiszakadása, stb.) esetén a telepre történő 

beérkezést követően soron kívül fertőtleníteni kell. Az eljárás menete: 

 Járművel a kiépített mosóhelyre való beállás,  járművön található szilárd hulladék 

eltávolítása, hulladék tárolóba helyezése,  jármű magasnyomású mosóval történő 

megtisztítása,  lecsöpögést követően fertőtlenítő szer oldatának permetezővel 

történőfelvitele, különös figyelemmel az illesztési pontokra,  a járművet a felvitt anyag 

lepárolgását követően lehet ismételten igénybe venni. 

Függelék: 

Általánosan használt fertőtlenítő szerek: 

1. Hypo, 

2. Disinflex 

3. Innofluor klórT 

4. Kviko fertőtlenítő oldat 

Veszettség esetén használatos fertőtlenítő szerek: 

13. Nátriumhidroxid 2%-os oldata 

14. Káliumhidroxid 2%-os oldata 

15. Klóriúg 3%-os oldata 

16. Formalin 3%-os oldata (15 0 C feletti tartományban) Aujeszky-féle betegség esetén is a 

fertőtlenítés azonos! 

4. számú melléklet 

Állategészségügyi és Ebrendészeti telep általános napirendje, 

állatok elhelyezésének, ellátásának rendje 

7.00 -7.15 - Munkakezdés, felkészülés a munkavégzéshez. 

7.15 -7.25 - Napi munka feladatok meghatározása 

7.25 -8.00 - Kutyák takarmányozása, 



 

- Etető tálak begyűjtése, fertőtlenítése, elmosása 

8.00-14.00 - Kennelek helyek takarítása fertőtlenítése 

- Kutyák ütemterv szerinti futón való mozgatása 

- Itató vizek cseréje 

09.00-15.00 - Ügyfélfogadás, kutyák átvétele, kiadása. 

- Egyéb meghatározott feladatok elvégzése 

- Ütemterv szerinti terület bejárás, kóbor állatok befogása 

- Takarmány előkészítése 

- Egyéb területek takarítása 

 11.30-13.00 - között SZ.M.SZ szerint ebédidó 

14.00 -17.00 - Kutyák szükség szerinti takarmányozása, 

- Takarítás, ivóvíz cseréje. 

- Napi dokumentáció elvégzése 

17.00 - Telep zárása 

5. számú melléklet 

Látogatási rend 

Ebrendészeti Telepen tett látogatása során célunk, hogy Ön biztonságban és jól érezze magát, 

ahogyan az is, hogy a kényszerűen itt tartózkodó állatok nyugalmát ezzel a legkisebb 

mértékben zavarjuk. Ezért kérjük, hogy legyen tekintettel az alábbiakra: 

 Az Ebrendészeti telepen mindenki saját felelősségére tartózkodik. 

 14 éven aluli gyermek csak nagykorú felügyelete mellett látogathatja az ebrendészeti 

telepet. 

 18 éven aluli személy csak nagykorú felügyelete mellett adhat le és vihet el állatot. 

Érkezéskor a beléptető ebrendész regisztrálja az Ön adatait a telep     „Látogatási napló”-

jában: a nevét, címét, az érkezés idejét, célját. 

 Az állatokhoz benyúlni, azokat etetni, zavarni, a jelölő csík mögé lépni tilos! 

 A Telepen álló- vagy mozgókép, illetve hangfelvétel készítése kizárólag a Telepvezető 

előzetes engedélye alapján lehetséges. 

 Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad! 

 Nyitvatartási időn kívül a telepre csak előzetes egyeztetés alapján szabad belépni. 

 

 

 


