
   

DOGITIVITY BUDAPEST 

Működési Szabályzat és  

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: MSZ és ÁSZF) 

 

 

a Takács Liliána egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 55413718) (továbbiakban: 

Szolgáltató) által biztosított szolgáltatások igénybevételére. 

 

Jelen MSZ és ÁSZF a Szolgáltató és Megbízó között létrejövő egyedi szolgáltatási 

szerződés (továbbiakban: Igénylőlap) elválaszthatatlan részét képezi. 

 

 

1. Szolgáltató által nyújtott ellátások, szolgáltatások és áraik 

 

Az ellátások, szolgáltatások csak és kizárólag az MSZ és ÁSZF teljes egészének 

elfogadásával vehetők igénybe, melynek elfogadásával Megbízó elfogadja az 

adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

1.1 Az igénybe vehető ellátásokat, szolgáltatásokat és az azokra vonatkozó árakat a 

Szolgáltató mindenkori szolgáltatási- és árlistája tartalmazza. 

 

1.2 Megbízó tudomásul veszi, hogy az 1.1 pont szerinti feltételeket a Szolgáltató joga 

meghatározni, továbbá egyoldalúan módosítani, ide értve a szolgáltatások körét 

is. 

 

1.3 Megbízó az igényléssel az aktuális MSZ és ÁSZF feltételeket elfogadja. 

 

1.4 Megbízásnak minősül az igénylőlap megküldése és annak Szolgáltató általi 

elfogadása, visszaigazolása. 

 

1.5 Ellátások, szolgáltatások 

 

Szolgáltató jelen MSZ és ÁSZF kiadásakor a Megbízók kutyái részére kutya napközit 

működtet igény szerint 8:00-18:00 óra között, téli időszakban 8:00-17:00 óra között. 

Illetve 8:00-14:00 vagy 12:00-18:00 között. A délelőtti és délutáni napközi ezen 

időintervalluma abban az esetben vehető igénybe, ha a Megbízó szállítja a kutyát a 

napközibe és a napköziből haza. 

A Szolgáltató vállalja délelőtti és délutáni napközi esetén a kutya szállítását. Ebben az 

esetben a kutya 8:00-12:00 vagy 14:00-18:00 (téli időszakban 14:00-17:00) óráig 

tartózkodik a napköziben. 

A napközi ideje alatt a kutyák számára biztosított a szabadban történő mozgás, amely 

csapadékos idő esetén fedett területen történik. 

A napköziben a kutyák felügyeletét szakképzett emberek (trénerek, oktatók) 

biztosítják. 

A napköziben a kutyák számára a vízfogyasztás biztosított, azonban ételt nem kapnak. 

A napközi maximális napi létszámát a Szolgáltató határozza meg. 

 



   

A Szolgáltató vállalja a kutya szállítását, amennyiben azt Megbízó szeretné. A 

szállítás boxokkal felszerelt tranzittal történik, melyekben a boxok szivaccsal, 

pokróccal béleltek. A szállító jármű fűtéssel és légkondicionálóval felszerelt. 

 

1.6 A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbiaknak együttesen szükséges teljesülnie. 

A napközibe csak olyan kutya kerülhet, 

 

• aki rendelkezik oltásokkal (veszettség elleni, kombinált és kennelköhögés 

elleni védőoltás), valamint beültetett azonosítóval (chip), melyeket az 

Igénylőnek az oltási könyvvel szükséges igazolnia, (Felhívjuk figyelmüket, 

hogy a kennelköhögés megelőző kezelést (javasoljuk az orron át történő 

oltást) követően a kutya a következő 3 hétben közösségbe nem mehet, így a 

napközit nem tudja igénybe venni. Ezért ajánlott a napközi igénybevétele 

előtt legalább 1 hónappal a kezelést elvégezni.) 

• aki a szolgáltatás igénybevételét megelőző 1 hétben, de legalább a napközibe 

érkezést megelőző 48 órával féregtelenítésen átesett, 

• aki nem szenved semmilyen fertőző betegségben, 

• aki átesett egy általános, átfogó orvosi vizsgálaton a Szolgáltató által 

választott állatorvosnál, 

• aki sem emberrel, sem kutyával szemben nem agresszív (problémás kutyák 

fogadására akkor van lehetőség, ha azt tréner jóváhagyta), 

• aki, szuka kutya esetén, nem tüzel, 

• aki a Gazdival próbanapon és a hozzá kapcsolódó kb. 1 órás elbeszélgetésen 

(kutya kór- és élettan átbeszélése) részt vett. (A próbanap alól mentességet 

élvez az a kutya, amelyiket valamelyik oktató, tréner egyéni foglalkozás 

révén ismer és úgy ítéli meg, hogy az nem szükséges. Azonban az 

elbeszélgetés elengedhetetlen.), 

• akit a próbanap után a Szolgáltató a napköziben való részvételre 

megfelelőnek talál. 

 

A Megbízó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgálató által választott 

állatorvos a vizsgálat eredményéről és a kutya egészségi állapotáról a Szolgáltatónak 

felvilágosítást adjon. 

 

A próbanap alkalmával szükséges a Megbízónak is jelen lennie. A próbanapra az 

alábbiakat szükséges hozni az Igénylőnek: 

• póráz, nyakörv, 

• oltási könyv és/vagy útlevél, 

• orvosi leletek (amennyiben történt bármilyen orvosi beavatkozás), 

• fotó a kutyáról (elektronikus is megfelelő, melyről jól beazonosítható). 

 

A Megbízó az igénylőlap elküldésével, illetve az ellátások, szolgáltatások 

igénybevételével kijelenti és biztosítja a Szolgáltatót, hogy kutyája a fenti 

kritériumoknak megfelel. 

 

A Megbízó kötelessége, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez az alábbiakat 

szükséges biztosítania: 

• betartani az MSZ és ÁSZF-ben foglaltakat, 



   

• bemutatja az oltási kiskönyvet, illetve a kutya útlevelét (amennyiben az 

rendelkezésre áll), melyről a szolgáltató másolatot készít kór- és élettani 

lapjához csatol, 

• póráz és nyakörv, 

• hideg idő esetén kiskabát/ pulóver, amennyiben szükségesnek látja. 

• A Megbízónak minden esetben szükséges megadni egy vészhelyzet esetén 

értesítendő személy elérhetőségeit, aki a Megbízót érő baleset, halál esetén 

értesíteni tudja a Szolgáltatót. Illetve a Szolgáltató értesítheti, hogy a 

Megbízó kutyája nála található és átvételéről egyeztetet. (Javasoljuk, hogy a 

Megbízó a személyes iratai között tartson egy kártyát, melyen szerepel, hogy 

kutyája van (főbb adatival) és jelenleg hol tartózkodik. Ez nemcsak a 

napköziben vagy menhelyen töltött időben jön jól, hanem bármikor, 

bármilyen helyzetben.) 

 

Amennyiben a fentiek nem teljesülnek, a Szolgáltató jogosult a kutya átvételét 

megtagadni. 

 

Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját tulajdonában álló 

kutya részére jogosult igénybe venni. 

 

 

2. Ellátások, szolgáltatások igénylésének módja 

 

2.1 A Megbízó telefonon vagy e-mailen keresztül jelzi Szolgáltatónak igénylési 

szándékát, mely során egyezteti Szolgáltatóval a próbanap és elbeszélgetés időpontját. 

 

2.2 A próbanap után a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen visszajelzést ad 

Megbízónak, hogy kutyáját fogadja a napköziben vagy sem. Amennyiben nem 

fogadja, ennek okáról tájékoztatja igénylőt és javaslatokat ad a problémák 

kiküszöbölésére. 

 

2.3 Amennyiben a próbanap után a Szolgáltató vállalja a kutya napköziztetését a 

Megbízónak e-mailen vagy írott/nyomtatott formában szükséges jeleznie az 

alábbiakat: 

 

• Megbízó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, 

• Megbízó kutyájának neve, 

• Napközibe adás időpontja(i), 

• Szállítást kér vagy sem, szállítási helyszín. 

 

A Szolgáltató az igénylésre, annak beérkezését követően 8 órán belül válaszol. 

 

A Szolgáltató a szolgáltatást az alábbi indokokra hivatkozva megtagadhatja mind az 

igénylés időpontjában, mind a napköziztetés napján: 

• helyhiány, 

• kutya állapota nem megfelelő az MSZ és ÁSZF-ben foglaltaknak, 

• Igénylő nem fogadja el az MSZ és ÁSZF-ben foglaltakat. 

 



   

2.4 A Szolgáltatás teljesítését követően a Szolgáltató a kutyát a Megbízó vagy annak 

Meghatalmazottjának átadja, vagy leszállítja a megbeszélt helyszínre. 

 

Megbízótól eltérő személy részére csak abban az esetben adja át a Szolgáltató a 

kutyát, amennyiben a Meghatalmazott jogosultságát a Megbízó korábban igazolta 

valamilyen formában (név, útlevél vagy személyazonossági igazolvány száma). A 

Meghatalmazottnál igazoló okmánynak szükséges lennie, amellyel igazolni tudja 

magát. Ebben az esetben a kutya napközibe adásakor szükséges a meghatalmazást is 

leadni, melyen mind a Megbízónak, mind a Meghatalmazottnak az aláírásának 

szerepelnie kell. 

 

2.5 A szolgáltatás ellenértékét az Igénylő a kutya visszavételekor köteles 

megtéríteni. 

 

 

3. Szolgáltató felelősségi köre 

 

3.1 A Szolgáltató vállalja, hogy az 1.5 pontban rögzített feltételek szerint végzi a 

szolgáltatást. 

A Szolgáltató a jó gazda gondosságával eljárva vállalja a kutyák napköziztetését. A 

Szolgáltatónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott kutyákra az 

általános elvárható módon felügyeljen. 

 

3.2 Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak az 1.5 pontban rögzített 

feltételek betartása mellett végzi a szolgáltatást. 

 

Megbízó elfogadja annak tényét, hogy kutyájának van/ lehet ismert/ nem ismert 

egészségügyi betegsége, melyekből eredően bármikor előfordulhat baleset, sérülés, 

halál, melyért Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja (pl. epilepsziás roham, 

mely eddig még nem fordult elő, melyben a kutya megsérül vagy elhízásból adódó 

probléma stb.). 

Amennyiben Megbízó eltitkol/ nem tájékoztatja a kutya minden egészségügyi 

problémájáról Szolgáltatót, amelyből adódóan baleset, haláleset következik be, 

Megbízó elismeri, hogy Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli (pl. 

szívbetegség, allergia stb.). 

 

Megbízó elfogadja annak tényét, hogy kutyája kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedhet 

el a napköziben, ha egész nap más kutyákkal játszik. 

 

Megbízó elfogadja annak tényét, hogy előfordulhat, hogy kutyája összeverekedhet 

más kutyákkal, melynek végkimenetele lehet baleset, sérülés, halál (természetesen 

ezek megelőzésére és elhárítására a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz), melyért 

Szolgáltatót nem hibáztatja és felelősségét kizárja. 

 

3.3 Az ellátás, szolgáltatás hibás teljesítéséért Szolgáltató felelősséggel tartozik. 

Hibás teljesítés esetén Megbízó köteles bizonyítani, hogy az a Szolgáltató 

érdekkörében merült fel. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Szolgáltató 

hanyagságából eredően történt probléma, Megbízó elsősorban a szolgáltatás újbóli 

teljesítését, vagy a szolgáltatás árának csökkentését kérheti. 



   

 

3.4 Amennyiben Szolgáltató kártérítési kötelezettség terheli, akkor annak összege 

nem haladhatja meg a kutya értékét. A kutya értékének megállapítása során a kutya 

előszereteti értéke (Megbízó személyes érzései a kutya irányában) nem vehető 

figyelembe. 

Szolgáltatót sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli. 

 

Megbízó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a szolgáltatási díj a Szolgáltató jelen 3. 

fejezetben rögzített jogkizárására, felelősség korlátozására tekintettel került a jelen 

szerződés melléklete szerinti árlistában rögzített kedvezményes összegben 

megállapításra és a szolgáltatás kedvezményes összege megfelelő ellentételezést nyújt 

a szolgáltatói felelősség korlátozásával szemben. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a 

szolgáltatás ár-értékarányos a szolgáltatói jogkizárására, felelősség korlátozására 

tekintettel is. 

 

 

4. Kötbér 

 

4.1 A teljesítési határidőt (napok és/ vagy órák megjelölés) az Igénylőlap 

tartalmazza. 

 

4.2 Megbízó tudomásul veszi, hogy kötbér fizetésére kötelezett az alábbi 

esetekben és mértékben. 

 

• A lefoglalt időpont visszavonása, amennyiben az időpont előtti 24 órában 

történik, a Megbízó kötbér fizetésére kötelezett, melynek mértéke a lefoglalt 

napközi díjának felel meg. 

• A lefoglalt időpont visszavonása, amennyiben az időpont előtt 48-72 órában 

történik, a Megbízó kötbér fizetésére kötelezett, melynek mértéke a lefoglalt 

időpont díjának 50%-a. 

• A Megbízó nem mondja le az időpontot és nem hozza el kutyáját, vagy nem 

jelenik meg a szállítási helyen a megadott időpontban kötbér fizetésére 

kötelezett, melynek mértéke a lefoglalt időpont díja plusz annak 50%-a. 

• A Megbízó nem érkezik meg az átvételi időben a kutyáért, kötbér fizetésére 

kötelezett, melynek mértéke minden megkezdett fél órában 500 Ft. A 

késedelmes átvételből származó kárait, többlet költségeit (pl.  kutya ellátási és 

őrzési költsége, orvosi költség) köteles megtéríteni a Szolgáltatónak. 

• A Megbízó előre jelzi, hogy megadott időpontban nem tudja átvenni 

kutyáját, kötbér fizetésére kötelezett, melynek mértéke Szolgáltató és 

Megbízó megállapodása szerinti. 

 

Megbízó tudomásul veszi, hogy a kötbér megfizetése a kutya visszavételekor 

esedékes. 

 

Megbízó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha Megbízó átvételi késedelme a 

10 napot meghaladja, a Szolgáltató jogosult a kutyát menhelyen elhelyezni, 

amennyiben a vészhelyzet esetén értesítendő személy nem veszi át a kutyát. 

 

 



   

5. Adatvédelem 

 

A Szolgáltató a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az egyéb hatályos 

jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezési szerint történik. 

A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban 

rögzített rendelkezések az irányadóak: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43 § (e) bekezdés, 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi tv.), 

• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény 

kihirdetéséről, 

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól (Grt. tv.), 

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 

név- és lakcímadatok kezeléséről. 

 

Megbízó igénylésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás folyamán 

kutyájáról a Szolgáltató képeket/ videókat készíthet és azok feltöltésre kerülhetnek a 

Szolgáltató honlapjára és közösségi oldalaira. Megbízó tudomásul veszi, hogy ezen 

okból ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 

 

Megbízó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 

Megbízó által megadott személyes adatait kezelje. A Szolgáltató a Megbízó által 

megadott személyes adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és 

folyamatos javítása érdekében tartja nyilván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek 

adatfeldolgozásra is. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 65. § (3) bekezdés (a) pontja alapján nem vezet adatvédelmi 

nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság arról az 

adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait 

tartalmazza. 

 

Megbízó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól személyes adatainak 

kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a 

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését. 

 

Megbízó kérelmére Szolgáltató, az erre irányuló kérelem benyújtásától számítva 30 

napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről/székhelyéről, az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 

kapták meg az adatokat. 

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre 

vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb 

esetben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett 



   

költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a 

tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

 

A Megbízó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha  

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, 

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben 

a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további 

adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a 

tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve, ha a 

Szolgáltató a 15 napos határidőt elmulasztja, a Megbízó a döntés ellen – annak 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz 

fordulhat. 

 

A Megbízó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: 

• az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), 

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: 06-1-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

• az Érintett lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél. 

 

A Bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Szolgáltató, az 

adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 

Ha a Bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésér, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infó tv. 

21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

Ha a Bíróság az Infó tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét 

elutasítja, a Szolgáltató köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől 

számított 3 napon belül törölni. 

 

 

6. Reklamáció 

 

A Megbízó a szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémát, vagy a kutya állapota 

miatti kifogásait azok észlelését követően haladéktalanul köteles a Szolgáltatóval 



   

közölni, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével. Az esetleges 

reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Szolgáltatónak és a Megbízónak együttesen 

kell alá kell írni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Megbízó hibás teljesítés esetére 

vonatkozó igényét és annak az elintézési módját. 

 

 

7. Eltérés a szokásos szerződéses gyakorlattól 

 

Szolgáltató külön tájékoztatja Megbízót arról, hogy jelen szerződés 1.1 pontja és a 3. 

fejezetben foglaltak a szokásos szerződési gyakorlattól eltérnek. Megbízó a fenti 

feltételeket a jelen külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten 

elfogadja. 

 

Felek rögzítik, hogy ezen túlmenően is a jelen szerződés minden pontját egyedileg 

megtárgyalták. 

 

Szolgáltató felhívja a Megbízó figyelmét, hogy ezen szerződés elfogadás előtt – a 

vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével – jogában áll bármely feltételtől 

eltérni, igényei szerinti módosítását kérni és ez alapján lehetősége van ennek 

megfelelő megrendelését leadni. A Megbízó kijelenti, hogy ezen feltételeket teljes 

terjedelmében elolvasta, értelmezte és megfontolása után kijelenti, hogy eltérést nem 

kér, azokat módosítás nélkül elfogadja. 

 

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Működési Szabályzat és Általános 

Szerződési Feltételeket megváltoztassa. 

 

Hatályos: 2020. december 1-től 

 

 

 


