HÁZIREND ÁLLATTAL ÉRKEZŐK SZÁMÁRA

Az GOBUDA Mall (a továbbiakban „Bevásárlóközpont”) az ember és társállat harmonikus
kapcsolatának fenntartását szem előtt tartva, állatbarát bevásárlóközpontként a jól szocializált
kutyával és a házirend által engedélyezett egyéb állattal rendelkező látogatók részére lehetőséget
kíván biztosítani arra, hogy a látogatók négylábú társukkal együtt látogathassák a Bevásárlóközpontot.
A minél harmonikusabb együttlét és a vonatkozó jogforrásoknak való megfelelés érdekében az alábbi
házirendet minden társállattal érkező látogató köteles betartani.
1. A Bevásárlóközpont területére fajtától, mérettől, életkortól függetlenül kis- és nagytestű kutyák,
macskák, nyulak és egyéb – a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban „Rendelet”) meghatározott kedvtelésből tartott állatnak
minősülő – házi kedvencek is beléphetnek és mindazon üzletekbe is bevihetők, amelyek ezt
engedélyezik, és külön piktogrammal jelzik.
2. A Bevásárlóközpont területére nem hozhatók be a kedvtelésből tartott állatnak nem minősülő
állatok, a Rendelet I. számú mellékletében felsorolt ökológiai szempontból veszélyes állatok, valamint
a haszonállatok és a vadászatra használt állatok. Ugyancsak nem hozhatok be madarak, hüllők illetve
olyan állatok, amelyek mások, különösen gyermekekben félelmet keltenek.
3. Az élelmiszert előállító és értékesítő helyiségekbe, éttermekbe, kávézókba és a kávézói teraszokra
valamint ezek 2 m2-es közelébe, a közös területi étkezőhelyekre (azaz az I. emeleten lévő, étkező
asztalokkal és székekkel határolt területre és annak 5 m2-es közelébe), valamint az ügyfélforgalmat
bonyolító hivatalos és nyilvános helyiségekbe állatokat bevinni kifejezetten tilos.
4. Ugyancsak tilos állatokat bevinni a látogatók elől elzárt területekre, valamint azon üzletekbe,
amelyek állatok behozatalát üzletükbe nem engedélyezik.
5. A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére kutyák kizárólag pórázzal felvezetve vagy
hordozóban vihetők be, feltéve, hogy a kutyát olyan személy vezeti, aki az eb irányítására, kezelésére
és féken tartására képes és alkalmas. A 10 kilogrammot meghaladó testtömegű, pórázon vezetett
kutya esetében a szájkosár alkalmazása kötelező a Bevásárlóközpont területén.
6. A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére macskák, nyulak, s az 1. pont szerinti egyéb
engedélyezett állatok csak az erre a célra rendszeresített megfelelő speciális hordozótáskában vagy
ketrecben hozhatók be.
7. A Bevásárlóközpont területének engedélyezett részére csak egészséges, jól szocializált, megfelelő
idegrendszerű, tiszta és ápolt állatot hozhat be a látogató, oly módon, hogy az más személy vagy állat
testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, nyugalmát semmilyen módon ne zavarja, félelmet ne
keltsen bennük és/vagy anyagi kárt ne okozzon. Veszélyes ebet kizárólag biztonságos szájkosárral és a
kibújást megakadályozó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb pórázon, a tartási engedélyben
megjelölt személy felügyeletével szabad a Bevásárlóközpont engedélyezett területére behozni és
vezetni. A jelen szabályok megszegésével okozott károkért a Bevásárlóközpont semmilyen felelősséget
nem vállal, és az állat cselekedeteiért az állatot behozó személy valamint az állat gazdája teljes körű
felelősséggel tartozik.
8. Az állatot felvezető/behozó személynek fokozottan kell figyelnie a Bevásárlóközpont rendjére és
tisztaságára.

9. Az állatokkal érkező látogatók lehetőség szerint a lépcsőt használják. A mozgólépcsőkön a kutyák
csak ölben vagy hordozóban, egyéb állatok csak hordozóban vihetőek az állat biztonsága érdekében.
A 10 kilogrammot meghaladó testtömegű kutyák kizárólag a liftben szállítandóak, pórázon vezetve
és szájkosár alkalmazásával.
10. A zsúfolt területeken, ahol más látogatók vagy állatok kikerülése nem lehetséges, kérjük a szájkosár
használatát.
11. A Bevásárlóközpont területére behozott állat minden cselekedetéért az őt felvezető, a hordozóban
behozó személy, valamint az állat gazdája a felelős mind büntetőjogi, mind polgárjogi és mind
szabálysértési vonatkozásban, így károkozás esetén is kizárólag a felvezetőt, behozót, illetve a gazdát
terheli valamennyi kártérítési, kártalanítási felelősség, és a felelős személy az állattal összefüggő
valamennyi esetleges káresemény vonatkozásában köteles a Bevásárlóközpontot mentesíteni
harmadik személyek kártérítési igényeivel szemben.
12. A Bevásárlóközpont engedélyezett területére kizárólag chippel ellátott, veszettség ellen beoltott
kutyát lehet behozni.
13. Az állatot felvezető/behozó személynek magával kell hoznia a kutya oltási könyvét vagy az állat
útlevelét, amelyet a Bevásárlóközpont szakszemélyzetének, valamint biztonsági személyzetének
kérésére fel kell mutatnia abból a célból, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a megfelelő oltás
megléte.
14. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy bármikor szakember segítségével ellenőrizze
a kutya oltási könyvét/útlevelét és az azonosító chip meglétét. Amennyiben az állatot
felvezető/behozó személy megtagadja az együttműködést, illetve nem tudja felmutatni a kutya oltási
könyvét/útlevelét, úgy a kutya és az állatot felvezető/behozó személy a Bevásárlóközpont területéről
kivezethető.
15. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az állatot felvezető személy a
jelen Házirend rendelkezéseit – különösen a 7. és/vagy 8. pontját – megszegi, és/vagy viselkedése
ellentétes a mindenkoron hatályos jogszabályokban szabályozott felelős állattartás elveivel, úgy a
Bevásárlóközpont biztonsági szolgálata távozásra szólíthatja fel, illetve az állat és az állatot
felvezető/behozó személy a Bevásárlóközpont területéről kivezethető.
16. A Bevásárlóközpont fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kutya nem rendelkezik
azonosító chippel, akkor a kutya és az állatot felvezető/behozó személy a Bevásárlóközpont területéről
kivezethető.
17. Amennyiben az állat a Bevásárlóközpont területén piszkít, azt a felvezető/behozó személynek
kötelező feltakarítania és egyben a biztonsági szolgálat vagy a takarító szolgálat munkatársai számára
jelezni az eseményt és kérni fertőtlenítő takarítást.
18. A látogató tudomásul veszi, hogy a Bevásárlóközpontba behozott állat által elkövetett sérülést
okozó agresszió rendőrségi feljelentést von maga után.
19. A jelen Házirend a Bevásárlóközpont mindenkor hatályos Házirendjével együtt érvényes, illetve
annak mindenkoron elválaszthatatlan részét képezi.
20. A jelen Házirend rendelkezéseit a Bevásárlóközpontba állatot behozó valamennyi látogató ráutaló
magatartásával tudomásul veszi és elfogadja.

