
                                                                                          
Az év kutyabarát helye 2019 pályázat – Az év kutyabarát munkahelye kategória 

 

Az AsiaCenter 2016. február 14-én nyitotta meg kapuit az állattal érkező látogatók előtt. A két épület 

felső, negyedik emeleti szintjei irodaházként üzemelnek. A Keleti szárny negyedik szintjén található a 

bevásárlóközpont állatbarát vezetőségi irodája és számos cég által bérelt irodahelyiség, amelyekben 

szintén egyre több helyen találkozhatunk négylábú munkatársakkal. Üzemeltetési irodánk szeretettel 

fogadja a házi kedvenceket. Sőt, egyenesen támogatjuk, hogy kollégáink ne hagyják otthon négylábú 

barátaikat, hanem másodmagukkal érkezzenek a munkába.  

 

 

   

Ez egy kutyajó munkahely és valóságos ebparadicsom: nagy terek, nyugisarkok és vackok állnak a 

rendelkezésükre. A játszadozások után ott pihenhetnek, illetve finom falatokkal és frissítő vízzel 

töltődhetnek fel. Az irodánkból nyíló tetőkertben szintén kedvükre „dolgozhatnak”, valamint ugyanitt az 

erre a célra kijelölt helyen, a higiéniai előírásoknak megfelelően végezhetik el a kis- és nagydolgaikat. 

9 kutyus jár be napi szinten vagy alkalomszerűen hozzánk. Munkatársaink mellett ők is jelentős szerepet 

játszanak a mindennapjainkban: 

 

• Mokka, a mindig játékos német vizsla. Nomen est omen; erős, akár egy feketekávé.  

• Miguel, a 12 éves spániel keverék, aki a Rex Kutyaotthon Alapítványból érkezett közénk.  

• Mushu, a leonbergi, aki az első találkozás óta sülve-főve Miguel hű barátja. 

• Két keverékünk, Snaci, a spániel és Zénó, a törpe schnauzer. Ők is befogadott kutyusok, akik 

azért lehetnek velünk, mert a gazdik kutyabarát helyen dolgoznak. 

• Állandó vendégként itt van velünk Pupi, Süti és Mimi, a francia pamut kutya, az egyedüli lány 

a csapatban. 

• Végezetül de nem utolsósorban Waczak, a 2 éves németjuhász is olykor feltűnik. Ő a 

Készenléti Rendőrségtől érkezett. 

 

 



                                                                                          
Főszereplőinkről kicsit bővebben néhány életképben: 

 

Mokkát, a német vizslát, a marketingosztály kabalakutyáját talán be sem kell mutatnunk, hiszen több 

cikkben is szerepelt, gyakorlott celEB. Rendkívüli eleganciájáról híres, amellyel kiérdemelte a Gróf Úr 

megszólítást. Rajong a kendőkért és minden ruhadarabot, kiegészítőt méltósággal visel. 

 

     

 

Szereti a nyilvánosságot és amolyan bölcs, hallgatag kisbuddhaként fogadja a hozzánk érkező 

gyermekek, valamint a kisebb kutyák rajongó szeretetét. 

 

 

 

 

 



                                                                                          
Igazi tudományos koponya, akit meglepő módon még a térképészet is érdekel. 

   

De a napi ügymenet iránt is érdeklődik, így külön helye van a megbeszéléseken. Szerencsére csak 

akkor ugat bele a dolgokba, ha úgy érzi, segítségre szorulunk. 

Két nagy szerelme van; a piros pokróc és Mushu, a csupaszív leonbergi. 

   



                                                                                          
 

Mushu, egy jóságos óriás, aki titkon egy igazi mókamester és türelmes gyermekfelügyelő… 

 

…na és persze csókkirály! 

                  

 

 



                                                                                          
De, ami a legfontosabb, hogy egy igaz barát! 

 

 

A marketing osztály vendégmunkása Süti. Senkit ne tévesszen meg a bájos külső, Süti ritkán jön, de 

olyankor rendet rak az irodában. Igazi miniatűr falkavezér, akitől még Mushu is tart. 

 

  

 

 



                                                                                          
Pupi inkább házőrző. Ez az egyik ok, ami miatt csak ritkán kíséri el a gazdit a munkahelyre. A másik 

az a mindenkire való ugrálás, a bájos röfögés, hangos horkolás és folyamatos pukizás, ami miatt Pupit 

inkább home officeban tartjuk. De ha bejön, azért imádjuk őt is! 

 

 

 

A pénzügyi osztály védelmét Snaci látja el, akitől messze földön rettegnek… Na jó, nem!  

 

    



                                                                                          
 

Pedig félelmetes harcos…  

 

 

…és éber, elszánt őrző-védő! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
Zénónak, a sales osztály állandó munkatársának lehetelten ellenállni. Ezt a pofit csak imádni lehet.☺

  

 

Snaci és Zénó mindketten befogadott kutyusok! Zénó azért is kerülhetett új családjához, mert az 

AsiaCenterben irodás kutya lehet, nem kell egyedül otthon maradnia.  

 

És ennek mindannyian örülünk, Zénó ugyanis előszeretettel vesz részt más osztályok meetingjein, 

ahol nagyon hasznos munkát végez ölebként vagy lábmelegítőként. ☺ 

        

 

 

 

 

 



                                                                                          
Cukiságért persze a sales osztály Mimójának sem kell a szomszédba mennie. ☺ 

 

    

 

Ő diktálja a frizuradivatot. 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 

Most pedig lássuk csak, miért jó kutyákkal lenni az irodában? 

 

Mert védelmezik azt, aki nem érzi jól magát. 

 

Mert kényelmesebbé teszik az irodai bútorzatot 

 

Mert segítenek levezetni a stesszt és szeretetrohamokat okoznak.

 



                                                                                          
Köszönjük a feszült figyelmet! (Jutalomfalat! ☺ ) 

 

   

 Szavazzatok az AsiaCenterre Az év kutyabarát munkahelye kategóriában! 😉 

 

 

Minden egyes 

voksot hálásan 

köszönünk! 

Váúúúúúúú ☺ 




