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Kutyafuttató tervezésével kapcsolatos igények felmérése kérdőív alapján 

 

A  Pillangó  park  kutyás  tervezése  2016.  decemberében  vette  kezdetét.  Az  egyeztetések  során  két 

futtató került a tervbe, melyek adottságaikból adódóan különböző igényeket elégítenek ki. A nagyobb 

futtató, 3970m2‐es, hosszúkás kialakításával a szabad játék, labdázás területe, ezért ide nem kerültek 

játszóeszközök. A kisebb futtató 1760m2 alapterületű és alkalmas az agility eszközök kihelyezésére.  

A tervek értékelésére, további  javaslatok felmérésére kérdőívet készítettünk, majd pedig személyes 

egyeztetésre vártuk a kutyatulajdonosokat a Sugarzoo Pikniken, 2017. május 14. 11‐13 óra között. A 

kérdőív kitöltésére igen rövid idő állt rendelkezésre, az aktivitás alacsony volt, csupán 14‐en válaszoltak 

a kérdésekre. Az alacsony kitöltést ellensúlyozza a helyi kutyások a közösségi  szokásokat  ismertető 

tapasztalatainak beemelése a személyes egyeztetések során.  

A  kérdések  két  csoportra  oszthatóak:  a  kutyafuttatók  eszközeinek  kiválasztására  és  a  közösségi 

együttélés feltételeinek megteremtésére.  

A kérdőívet kitöltők 42,8% használja naponta a parkot.  

 

 

Kutyafuttató felszerelése 

Adottságként  kezeltük  a  kutyafuttatók  kijelölését  (helyét,  méretét),  melyekről  még  2016. 

novemberében a MiZuglónk projekt keretében tartott közösségi tervezésen egyeztettünk és tettünk 

javaslatot. Ezen az alkalmon és egy kiscsoportos egyeztetésen a  tervezőkkel  (2016. decemberében) 

sikerült  nyomatékot  adni  a  Pillangó  Park  kutyás  igényeinek.  Több  helyi  kutyás  is  csatlakozott  a 

tervezéhez, így a tervezett futtató méretét sikerült a kiindulási ötlet többszörösére növelni és helyét is 

optimalizálni. Az egyeztetések eredményeképp, a 2017. májusi koncepciótervet a kérőívezéshez és a 

kutyás közösségi tervezéshez adottnak vettük.  

A parkot használó kutyások jelentős része a kutya lemozgatására, szocializációra használná a futtatót, 

kisebb részük aktívabb mozgásformát választva agilityzik, labdázik a kutyával.  

A  kitöltők  leginkább  a  természetes  kialakítású  futtatókat  (dombokkal,  néhány  fával)  használják 

szívesen, ezt követően a sok szabadtérrel, kevés játékeszközzel rendelkező kutyafuttatókat preferálják. 

Magas szavazatszámot kapott még, hogy a nagy méret a lényeg, nem a felszereltség, illetve a teljesen 
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sík, üres terület. A  legkevésbé a hagyományosabb, sok kutyás eszközzel rendelkező kutyafuttatókat 

kedvelik.  

 

Egy  másik  kérdés  alapján  a  gazdák  71,4%  tartja 

fontosnak,  hogy  legyenek  kutyajáték  eszközök  a 

futtatóban.  

 

 

 

A  gazdák  számára  leginkább  padokat  szeretnének  (ezt  a  személyes  találkozó  alkalmával  székekre 

pontosították  a  hajléktalanok  miatt),  humán  szemetesekre,  tájékoztató  táblákra  és  esőbeállóra 

tartanának igényt. 

A kutyafuttatóban a következő eszközöket látnák szívesen: 

 

 

A kutyák fürdetésére a kitöltők 64,3% szerint szükség van a parkban. Ehhez burkolt, elkerített területre, 

tiszta vízre és olyan fürdető területre van szükség, amely tisztítható, a csap nyitható‐ zárható. 

Képek  alapján  próbáltuk  az  eszközöket  kiválasztani  a  futtató  berendezéséhez.  Hagyományos,  a 

tervezők által ajánlott és a kevésbé hagyományos, természetesebb eszközök közül lehetett választani. 

Az alábbiakban a kialakult rangsor alapján raktuk sorba a képeket. A beszélgetések során kiderült, hogy 

a  tartósság,  a  rongálás‐álló  kialakítás,  a  nyári  használhatóság,  a  közös  játék  szempontjai  kiemelt 

jelentőséget kaptak. A három ágú itató a rossz tapasztalatok alapján (a legtöbb helyen nem működik, 
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eltömődik) került a rangsor végére. A szavazatok számából is látszik, hogy a fürdetési lehetőség szintén 

fontos szempont volt az eszközválasztáskor. 

Kedvenc eszközök       

9 szavazat  8 szavazat  8 szavazat  7 szavazat 

 

6 szavazat  6 szavazat  5 szavazat  4 szavazat 

4 szavazat  4 szavazat  4 szavazat  3 szavazat 

 

3 szavazat  2 szavazat  2 szavazat  2 szavazat 

     

1 szavazat       
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A személyes beszélgetés alkalmával leginkább a tervezők által 

ajánlott katalógusból válogathattak a gazdák. Mivel a tervezők 

a fürdetésre kértek javaslatot, erre több lehetőséget kerestünk 

és  kínáltunk.  Ezek  közül,  bár  nagyon  jó  megoldások  vannak 

világszerte  a  helyi  viszonyokhoz,  a  legegyszerűbb, 

legtartósabbnak  ígérkező  megoldást  választották,  azt 

kiemelve,  hogy  a  víz  cserélhetőségét,  leereszthetőségét meg 

kell oldani.  

 

A  másik  elem,  ami  a  kérdőívben  nem  szerepelt,  de  a  személyes 

beszélgetés alapján kiválasztásra került (ez már a tervezőkkel való 

külön egyeztetés alkalmával is kérés volt), a terep megmozgatása, 

kisebb  dombok  kialakítása  (sziklákkal),  ami  a  kutyák  számára  a 

bújócskázásra, kergetőzésre ideális terep. A közösség külön kérése 

volt egy gödör kialakítása, mert a jelenlegi gödör nagyon népszerű 

a pillangó parki kutyás közösség körében.  

 

 

 

A  tervezők  előzetesen megküldték  a  tervrajzokat  Egyesületünk  számára.  Ekkor már  elkezdődött  a 

jövőbeni használókkal a beszélgetés, ami alapján már látható volt, hogy vitás pont lehet a bejáratok 

száma. Ezért tettük fel a nagy futtatóval kapcsolatosan a kérdést, hogy hány bejáratra tart a közösség 

igényt. A zsilipes kapu kialakítása mellett 2 bejáratot szeretnének. Ezt a futtató nehéz átláthatósága, 

az esetleges konfliktus helyzetek kialakulása miatt kérték.  

 

Közösségi együttélés feltételeinek megteremtése 

A  kutyapiszok  problémájának  megoldása  a  park  és  a  közterületek  használhatósága miatt  az  egyik 

legfontosabb kérdés. A gazdák szerint a gazda felelőssége, hogy felszedje a kutyája után a piszkot, de 

ha  valaki  nem  szedi  fel,  akkor  figyelmeztetni  kell.  A  kutyások  közti  konfliktusok  csökkentésére  a 

leghatásosabb módszer, ha a  kutyát  csak olyan helyzetbe viszik  be,  ahol  biztosan  tudják  kezelni. A 

második  legtöbb  szavazatot  kapott megoldás  a  kutyafuttató  használatát  támogatja, majd  pedig  az 

etikai kódex megalkotását támogatják. 

A park használati rendjének megalkotása miatt fontos kérdés az egyes konfliktus források feltárása és 

lehetőség szerinti orvoslása. A Pillangó park ebből a szempontból igen kedvező helyzetben van, hiszen 

a válaszolók 78,6% nyilatkozott úgy, hogy soha nem volt konfliktusa a park más használóival.  
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A megkérdezettek 92,9%‐a hasznosnak tartaná közösségi kódex kialakítását a park más használóival. 

A parkhasználat legfőbb pontjai:  

 A kutya ürülékét minden esetben fel kell szednie a gazdának, és az erre alkalmas 
felszerelésről gondoskodnia kell! 

 Különösen vigyázzunk, hogy a kutya ne ijesszen meg gyerekeket, mindig egyeztessünk a 
gyermek kísérőjével, mielőtt a kutyával megismerkedne, akkor is, ha a gyerek szeretné azt. 

 A gazdának szem előtt kell tartania más emberek véleményét, kérését, félelmeit 

 Ne etessük a kutyákat a gazda megkérdezése nélkül. 

 Kutyánkat hívjuk vissza, ha látjuk, hogy a másik kutyának túl sok vagy fél a miénktől.  

 Ne szórjunk el ételmaradékokat a madaraknak, állatoknak, mert azok a kutyákra nézve is 
veszélyes lehet 

 Soha ne engedjük kutyánkat játszótérre, virágágyásba, szökőkútba.  

 Nem engedjük odamenni, odaszagolni a kutyát idegen emberekhez, hacsak ezt nem kérik 
külön! 

 Szülőként figyeljünk arra, hogy a gyerekünk ne közelítsen ijesztő módon a kutyához: bottal 
hadonászva vagy biciklivel, rollerrel a kutyának tartva 

 Szülőként figyeljünk arra, hogy a gyerekek ne rohanjanak rá egy idegen kutyára, hanem 
kérjenek engedélyt a gazdától, figyeljék a kutya reakcióit, hogy ő most szeretne‐e simogatást. 

 Babakocsival, biciklivel, görkorival és egyéb járművel közlekedő embereket a kutya ne ugassa, 
ne akarja kergetni, ne zavarja! 

 Ne engedjük, hogy a kutyánk gödröt ásson, mert az balesetveszélyes Tüzelő, fertőző beteg 
kutyát ne hozz a térre 

 Kölyök kutyát, oltatlan kutyát csak az oltási program befejezése után hozz a térre  

 Agresszív kutyával ne látogassuk a parkot 
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Összegzés és javaslat 

 

A  kérdőív  eredményeiből  is  látszik,  hogy  a  Pillangó park  előzetes megbeszélései  alapján  kialakított 

méretek  és  szétválasztási  elv  a  gazdák  igényeivel  összehangban  van.  A  hosszú,  üresebb  futtató 

alkalmas  a  labdázásra,  üres,  természethez  közeli  kialakítása  miatt  pedig  a  kergetőzésnek, 

szocializációnak is jó terepe. A kisebb futtató az agility eszközeivel pedig az aktív játék terepe.   

A  kutyafuttató  kialakításánál  nem  csak  a  kutya  egészségügyi  igényeire  kell  figyelemmel  lenni.  A 

kutyafuttató  közösséget  is  kovácsol.  Egy  futtatóban  is  találkozási  pontokra  van  szükség,  a  padok 

elhelyezésnél jó, ha van egy beszélgetésre is alkalmas hely.    

A futtató a Pillangó park részét képezi, ezért fontos az egész parkot kutyás szempontokkal felszerelni. 

Javasoljuk, hogy a futtatókon kívül is jelenjen meg a kutyatartókat segítő infratruktúra: kutyaszemetes, 

itató. Javasoljuk, hogy minden kihelyezett humán szemetes legyen alklamas kutyapiszok tárolására, és 

minden ivókút kutyaitatásra egyaránt. 

Konkrét javalatok 

Kis futtató 

 világítás 
 kutyás és humán szemetes 
 székek a padok helyett 
 beszélgetésre is alkalmas szék elhelyezés (fedett az eső esetére) 
 agility  pálya  (nem  kell  egyenes  vonalú,  széles  rámpák,  szlalom  esetén  nagyobb  térközök 

kellenek) 
 fedett  betongyűrű  alagút  (szavazáson  a  legtöbbet  kapott  eszköz):  előnye  a  tervezők  által 

javasolt alagúttal szemben, hogy nyáron kevésbé melegedik fel, nincs hangja, mikor a kutya 
belemegy (sok kutya megijed a műanyag hangjától), a domb és alagút kombinációt szeretik a 
kutyák a kergetőzéskor 

 homokozó,  gödör:  a  futtató  felásásának  megakadályozása  miatt  és  a  kutyák  kedvenc 
játékterepe 

 ne legyenek kiemelt szegélyek, éles burkolatváltások, mert balesetveszélyesek 
 bentre is kell itatási lehetőség, ami egybe is köthető a fürdetési lehetőséggel 
 Fontos, hogy tisztítható, leereszthető legyen a medence 

 

Nagy futtató 

 A kialakítása megfelelő.  

 Itatási/fürdetési lehetőség itt is szükséges 

 Dombok  kialakítását  szeretnék  kérni  (elhelyezésnél  figyelni  kell,  hogy  a  labdázás  miatt 
megmaradjon egy olyan hosszú oldal, ahol a kutyának kifutási lehetősége van) 

 világítás, padok, szemetes, esőbeálló 
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Itató választás 

Hosszú táljával kevésbé tömődik el, lassabban folyik el a víz, így jobban 

tudnak belőle inni. 

 

 

 

 

Előnye: Ember és állat is tud inni 

Hátránya: Könnyen eltömődik a lefolyója, nehéz tisztítani. Túl gyors a 

lefolyása a kutya számára, inkább pancsolásra használja 

 

 

Előnye:  

Ember és állat számára is használható,  

kihajtható kialakításával a tál részből a kutya inni tud, de ki is önthető 

a víz 

 

 

 

Fürdetési javaslatok 

 Nem szükséges mély víz 

 Burkolt felület kell, hogy a kutya ne ásson vagy sarazzon 

 Télen ne legyen akadály 

 Tisztítható, leereszthető legyen 

 Ne igényeljen sok vizet vagy szabályozható (nyitható‐ csukható) legyen 
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Gazdák által jónak ítélt futtató berendezésre jó példa: 

 






