
Tóth Roland vagyok, ezüstkoszorús mesterkiképző, a Best Dog Time Kutyaiskola vezetője! 

13 éves voltam amikor családunk egy Rottweiler kölyökkel gazdagodott, akivel édesapám 

kikötésének eleget téve Kutyaiskolába kezdtünk járni! 

Zeuszal 4 hónapos korától kezdve folyamatosan, minden hétvégén aktív résztvevője voltam a 
csoportos foglalkozásoknak, az iskola életének. 

14 évesen kaptam a lehetőséget, hogy tanuljak az Őrző-védő ágazatban, mint segéd, ami magával 

ragadott rövid időn belül, és élveztem ezt a véget nem érő tanulást! Még ebben az évben 

engedelmes vizsgát, mai nevén BH vizsgát tettünk Zeusszal, ami nem volt egyszerű, hiszen koromból 
adódóan, inkább játszópajtás szerepet töltöttem, mint gazda, így első alkalommal sikertelen volt a 

vizsga, de második alkalommal sikeres vizsgát tettünk! 

Következő évek során egyre több feladatot bíztak rám, így kerültem a kutya óvoda oktatói közé, és 

lettem az óvodás csoport vezetője 16 évesen. Ettől kezdve az Őrző-védő ágazat mellett, az 

engedelmes ágazatban is szerepet kaptam, amiből adódóan az évek során egészen a haladó 

csoportos képzésik, Vizsgára készítésik sok- sok páros munkáját segítettem. 

2011- ben jött a család újabb kedvence, aki Zeusz fia, és épp ezért a Kid nevet viseli, nem utolsó 

sorban ő a Best Dog Time Kutyaiskola arca. 

Nagyon sok időt foglalkoztam vele, amiben maximálisan partnerek voltak az iskolában oktatók, és egy 

olyan külsős kiképző, segéd, tenyésztő, akinek rengeteg energiája, ideje, tudása van bennem, és 

Kidben! A kutyával együtt formált, tanított tovább, és ennek köszönhetően Kiddel 14 hónapos 

korában sikeres vizsgát tettünk BH szinten, ami kimagasló eredmény volt, hiszen 60/58 pont volt. 

A kutyaiskolának köszönhetően már 16 évesen a környéken lakók figyelték, hogyan is gyakorlok, 

játszok Zeusszal, így már akkor voltak, akiknek segítettem tudásomhoz mérten kutyáikkal 

kapcsolatban. Gyakorlatilag az elmúlt 13-14 év alatt egyéni képzések során sok-sok páros 

együttélésében segítettem, illetve volt lehetőségem táborokban, tenyésszemlén szerepelni, 

Segédként és oktatóként is! 

2019 év végén az a megtiszteltetés ért, hogy 13 év után át vehettem a MEOE ezüstkoszorús 

mesterkiképzői címét, amit ezúton is köszönök a Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola vezetőségének, 
oktatóinak, Gazdáknak, mert nélkülük ez nem sikerült volna! 

Kiddel 2020 márciusában, ami mindenki számára meghatározó volt, még a pandemia előtt BH szinten 
versenyen szerepeltünk, ahol az első helyre sikerült oda érnünk! Itt egy újabb mérföldkőhöz 

érkeztem, ugyanis itt találkoztam a Mátra-Dog Kutyaiskola vezetőjével, és beszélgetésünk során 

említette, hogy szeretne az iskolában Őrző-védő foglalkozást, amit én örömmel fogadtam, és azóta is 

minden héten élvezhetem az iskolába járó gazdik bizalmát! 

Az elmúlt 16 évben álmodtam egy nagyot, és ez az álom, mely valóra vált a Best Dog Time 

Kutyaiskola! 

Oktatóink az elmúlt években már sok- sok tapasztalatot szereztek különböző kutyás sportokban, 

ágazatokban, melynek köszönhetően felkészülten, tudásunkat kamatoztatva, folyamatosan képezve 

magunkat segítjük a hozzánk járó tanulóinkat! Lényeges szempont számunkra, hogy a tudás 

gyarapszik, a módszerek újulnak, tehát mi is veletek együtt folyamatosan tanulunk! 

 

 


