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1. A családi kutyatartás etikai kódexe 

 

„A tudatos kutyatartót onnan lehet megismerni, hogy szereti a környezete” 

 

A Tükör módszer kidolgozói a következő kutyakódexet fogalmazta meg a különösen 

városi környezetben kutyázók számára: 

 

✓  A kutya ürülékét minden esetben szedjük fel, és ne lépjünk az utcára erre alkalmas felszerelés 

nélkül! 

✓  Pórázon közlekedésnél a kutya ne húzzon, hosszú pórázon se kerüljön ki a látóterünkből. 

✓  Ha kutyánk pórázon agressziót mutat, igyekezzünk elkerülni azokat a helyzeteket, melyek a 

környezetünkben félelmet kelthetnek! 

✓  Kutyánkról a pórázt csak akkor vegyük le, ha az adoF környezetben képesek vagyunk kontrollálni. 

Semmilyen körülmények közöF nem veszélyeztethetjük mások tesG épségét sem a kutya 

agressziójával, sem túlzó vehemens játékával vagy bármilyen más viselkedésével. 

✓  Tartsuk Gszteletben más emberek véleményét, kérését, félelmeit, akkor is, ha a mi kutyánk „nem 

bánt”! 

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

Különösen vigyázzunk, hogy a kutya ne ijesszen meg gyerekeket, ők már a puszta megjelenését is 

fenyegetőnek érezheGk, mindig egyeztessünk a gyermek kísérőjével, mielőF a kutyával 

megismerkednek, akkor is, ha a gyerek szeretné azt. 

✓  Soha ne engedjük kutyánkat játszótérre, virágágyásba. 

✓  Ne kényszerítsük a kutyánkat olyan szituációba, ami számára kellemetlen, csak azért, hogy 

megfeleljünk mások elvárásainak. Udvariasan utasítsuk el azokat a közeledéseket (idegen emberek, 

gyerekek részéről) amik kutyánknak nehezen elviselhetőek, vagy félelmetesek. 

✓  Kutyánk ugatása másokat zavarhat, legyünk tekintettel a környezetünkre. 

✓  Idegen kutya-gazda páros közeledtén hívjuk be a kutyánkat és csak a másik gazdával való 

egyeztetés után engedjük oda egymáshoz a két kutyát! 

✓  Babakocsival, biciklivel, görkorival és egyéb járművel közlekedő embereket a kutya ne ugassa, ne 

akarja kergetni, ne zavarja! 

✓  Két kutya játékát a mi kutyánk ne zavarja meg, ha nem tud kulturáltan csatlakozni, akkor menjünk 

arrébb! 

✓  Ha a fenGek betartása ellenére kutyánk mégis valamilyen kárt okoz, ne vonjuk kétségbe saját 

felelősségünket, ne vitatkozzunk.  
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2. Pórázról vagy a kutya felügyeletéről szóló jogszabályok 

 

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 93. §-a kimondja, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát a település 

belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, élelmiszer-elárusító 

üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya 

kivételével - beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el. Aki veszélyes ebét nem zárt helyen 

tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 

táblát, szabálysértést követ el. Az előzőekben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-

felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett 

természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni 

bírságot. 

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 13. 

§ -a szerint az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori 

adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat 

azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. 14. §  szerint pedig a kedvtelésből 

tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, 

ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne 

zavarja. A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára 

jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Tilos kistestű ebet 10 m² -nél, közepes testű ebet 15 m² -

nél, nagytestű ebet 20 m² -nél kisebb területen tartósan, kistestű ebet 4m-nél, közepes testű ebet 

6m-nél, nagytestű ebet 8m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani. Eb esetében a mozgási 

igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási 

módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását. A 17. § kimondja, hogy belterület 

közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására 

képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 

harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni a kizárólag az egyed jellemzően agresszív 

magatartásának ismerete esetén kell, ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a 

szájkosár használatát nem írja elő. ) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve 

tartható. Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb 

transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi 

hivatal felé.” 

A továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozására vonatkozóan önkormányzati 

rendelet nem alkotható. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.28.) 

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 11. § kimondja, hogy aki közparkba ebet póráz nélkül bevisz vagy beenged, 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. A 24. § szerint pedig aki többlakásos lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös 

használatú helyiségeiben és közös tulajdonban álló területén állatot felügyelet nélkül hagy, az állat 

által okozott szennyeződést nem távolítja el, gazdátlan állatot másokat zavaró vagy környezetet 
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szennyező módon etet, állatot az épületbe szoktat, megsérti a közösségi együttélés alapvető 

szabályait és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

Jelenleg állattartást jogszerűen korlátozni - a példányszámmal összefüggésben (is) – vagy az 

állattartástól egyenesen eltiltani az állattartót az önkormányzatok részéről kizárólag a települési 

önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos 

egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 

lehetséges, hangsúlyozottan csak állatvédelmi, állattartási szabályok megsértése esetén (tehát 

egyedi közigazgatási hatósági eljárásban felderített olyan jellegű hiányosság esetén, melyet az 

állattartó kötelezés ellenében, kitűzött határidőre nem pótolt vagy a hiányosság természete miatt 

pótolni eleve lehetetlen volt): 4. § (1) A jegyző, illetve járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási 

szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására 

kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (5) 

bekezdése az ebek vonatkozásában négyzetméterben határozza meg a szükséges minimum tartási 

helyet. (Kistestű kutyát (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűt (20-40 kg-ig) 15, nagytestűt (40 kg 

felett) 20 négyzetméteres területen kell tartani (ez a rendelkezés nem terjed ki az állatmenhelyekre, 

valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására). Tartósan csoportosan tartott ebek esetén 

számukra egyedenként legalább 6 négyzetméter akadálytalanul használható területet kell biztosítani 

(nem számít csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok 6 hetes koráig). Tilos a 

kutyát tartósan kikötve tartani.) Ezen Kormányrendeletet értelmező alkotmánybírósági, illetve kúriai 

döntések már elvi éllel mondták ki, hogy ebtartás darabszámra nem korlátozható. Az AB az 

önkormányzati rendeletek vonatkozásában már egyértelművé tette, hogy a jogszabály országos 

hatáskörű, azzal ellenkező tartalmú önkormányzati rendelet nem születhet.  Budapest Főváros 

Kormányhivatala 2012. július 13-i keltezésű leiratában tájékoztatta a főváros 23 kerületét arról, hogy 

állattartási tárgyú önkormányzati rendeleteiket felülvizsgálni szükséges, és a Korm. rendelettel 

összhangban – amennyiben erre szükség van – módosítani kell.  

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 43/A. §-a előírja az állatokkal 

szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai 

általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni. Ezen feladatok 

végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint az oktatási intézmények kötelesek 

előmozdítani. 

Az állam az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra neveléssel összefüggő feladata ellátásáért 

való felelőssége körében, a szükséges ismeretek széles körű terjesztésével, tájékoztatások, képzések, 

oktatás biztosításával járul hozzá az állatok jóllétét figyelembe vevő szemlélet kialakításához. 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól kimondja, hogy a kerületi 

önkormányzat feladata: a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; a 

kerületi sport és szabadidősport támogatása. 
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3. Magyarországi kutyás helyzet 

 

A kutyával (és általában az állatokkal) kapcsolatos szemlélet az elmúlt közel száz évben igen nagy 

változáson ment keresztül. Az egyik legmarkánsabb különbség, hogy megtört az a szemlélet, mely 

szerint a kutya nem való városba, a kutya az udvarban láncra kötve érzi jól magát. Tudományosan is 

alátámasztott, hogy a kutya természetes közegének az emberi környezet tekinti, a családban van a 

helye. Egy felmérés szerint nagyjából ugyanannyi kutyát tartanak lakásban, mint kertes házban. A 

másik meghatározó változás a kutya szerepének, az általa hozott haszonnak a megítélésében rejlik. 

Néhány évtizeddel ezelőtt a városi kutyatartást - néhány különleges kivételtől eltekintve - puszta 

fényűzésnek, luxusnak tekintették. Napjainkban azonban egymás után látnak napvilágot azok a 

tudományos elemzések, kutatási eredmények, amelyek a családi környezetben élő, látszólag csupán 

"kedvtelésből" tartott kutya által hozott hasznot már-már anyagiakban is, de lélektanilag 

mindenképpen kifejezhetővé teszik, alátámasztva ezzel a városi ebtartás létjogosultságát. 

A kutyatartó háztartások aránya Magyarországon közel 50 százalék körüli (Butcher's Pet Care 

megbízásából végzett kutatás alapján), az európai átlag ezzel szemben csak 20-30 százalék. Budapest 

esetében a felnőtt lakosságnak több mint 25 százaléka kutyatartó, ami azt jelenti, hogy minden 4-dik 

emberre jut egy kutya. A kutyák pontos számára csak becslések vannak, melyek szerint 2-2,5 millió 

kutya él ma Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Studio Metropolitana Kht. 2006 elején a budapesti lakosság körében végzett felméréséből kiderül, 

hogy a fővárosi lakosság közel fele tart az otthonában valamilyen állatot, ennek 29 százaléka kutya. 

forrás: EBOVO

forrás: EBOVOforrás: EBOVO



6 
 

Ennek a nagymennyiségű kutyának a lemozgatására, mint azt a jogszabályokból láthattuk, csak a 

kutyafuttatók állnak rendelkezésre. Egy kutyatulajdonos viszont több futtatót vesz igénybe napi sétái 

során és sokszor a kerülethatár sem jelent fizikai korlátot. A ferencvárosi lakosság is igénybe veszi a 

környező kerületek nyújtotta szolgáltatásokat, futtatókat. Monoki Nikolett kutyatartás 

szabályozásáról készített szakdolgozatához készített saját felmérése szerint a kutyatartók 62,5%-a 

maximum 1000 métert hajlandó megtenni egy igényes futtató használata végett, de a válaszadók 

22,5% akár 2000 métert is megtenne. A válaszadók közül 3-an nyilatkoztak úgy, hogy akár 3000 

méternél is messzebb mennének a megfelelő futtatók igénybevételére. Ennek megfelelően a további 

kutyafuttatókkal kapcsolatos vizsgálatok 600m-es rágyaloglási távolsággal készültek. Egy átlagos 

gazda a hétköznapok során csupán sétánként kb. 1 órát tud tartalmas kutyasétáltatásra szánni. Ha a 

kutyával való foglalkozásra, kutyák közti való szabad játékra is szánunk időt, akkor a kutyafuttató 

ideális elérési távolsága 300m lenne.   Sajnos azonban kevés és kis területű futtatók állnak a gazdák 

rendelkezéseire.  

 

 

 

4. Településhálózati kapcsolatok  

 

Ferencvárossal határos kerület közül hárommal foglalkozunk kiemelten kutyás szempontból.  A 

Duna, az ipari- gazdasági területek, a Kiserdő olyan fizikai választó vonalat jelentenek, amelyek miatt 

a szomszédos területeknek nincs hatásuk a kutyázási szokásokra. 

  

V. kerület (Belváros- Lipótváros) 

A kerület területe: 259ha, lakónépessége 2014. 01. 01-én 26 048fő, lakásainak száma 19 706db volt.  

Az ötödik kerületben minden 10-ik ember kutyatulajdonos (2008-as állatorvosi adatok alapján 

1200fő), ha ezt kiegészítjük azzal, hogy az emberek többsége nem egyedül, hanem párkapcsolatban 

illetve családjával él, akkor a kutyások aránya 20-30% közeli lehet ebben a belvárosi kerületben. A 

forrás: Monoki Nikoletta : Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok, szakdolgozat, Budapesti Corvinus 

Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2011
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kerület vezetése a zöld területekről a kutyafuttatók kivételével kitiltja a kutyákat, a 15 kilónál 

nehezebb vagy támadó természetű ebekre kötelező feladni a szájkosarat (még a kutyafuttatóban is 

fel kell helyezni a szájkosarat), illetve nem lehet két őket méternél hosszabb pórázon vezetni. 

(Megjegyezendő, hogy pl. a labrador és golden retriverek is ezen kategóriába tartoznak, pedig a világ 

minden részén előszeretettel alkalmazzák segítő kutyáknak, mert születetten barátságosak a 

világgal.).A kerület állattartási szabályainak megszegése miatt 150.000Ft-ig terjedő közigazgatási 

bírság, 50.000Ft-ig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 2008 óta a kutyapiszok összeszedésének 

elmulasztása esetén a szabálysértők 10000Ft-os büntetésre számíthatnak. Az Önkormányzat 2015-

ben módosította az állattartásról szóló rendeletét annak érdekében, hogy átvállalja a kerületben lakó 

egyedül élő nyugdíjas ebtartók állatának veszettség elleni kötelező védőoltása költségeit.  

Az V. kerület területén lévő kutyafuttatók:  

• Honvéd tér  

• Hild tér  

• Széchenyi rakpart (a Pesti alsó rakpart zöldfelületi része)  

Az V. kerület területén a veszélyes ebeken kívül csak szájkosárral és pórázon sétáltatható kutyafajták:  

• a belga juhászkutyák közül malinois és lakenois  

• akita inu  

• amerikai bulldog  

• amerikai staffordshire terrier  

• angol bullterrier 

• angol mastiff  

• argentin dog  

• berger de beauce (boszeron)  

• bordeauxi dog  

• cane corso 

• dobermann 

• fila brasileiro 

• flandriai bouvierre 

• kanári szigeteki mastiff 

• kaukázusi juhászkutya 

• komondor 

• középázsiai juhászkutya 

• kuvasz 

• leonbergi 

• mastino napoletano 

• moszkvai őrkutya 

• német boxer 

• német dog 

• német juhászkutya 

• óriás schnauzer 

• orosz fekete terrier 
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•  pireneusi hegyi kutya 

• pitbull terrier 

• rottweiler 

• sarplaninac 

• thai ridgeback dog 

• boerboel 

•  alaszkai malamut 

• tosa inu – és a felsorolt fajták keverékei 

A kerület kutyafuttatói ugyanakkor nem megfelelő állapotúak, eredeti funkciójuk betöltésére 

gyakorlatilag nem alkalmasak. A kerületben alakult meg az EBOVO kutyások érdekeit képviselő civil 

szervezet, abból a célból, hogy az önkormányzattal megindulhasson a párbeszéd. Az önkormányzat 

magánszemélyekkel nem tud tárgyalni, de üdvözölte az egyesületi forma megalakítását. Ezek után 

teljesen partnernek mutatkozott, és támogatja az egyesületet, ha az kész javaslatokat, terveket nyújt 

be valaminek a megvalósítására. Az első fontos eredmény, amit az egyesületnek sikerült elérnie az, 

az önkormányzat és az egyesület között létrejött szóbeli megállapodás, melynek értelmében a 

Közterület Felügyelet alkalmazottai a Szabadság téren a kutyákat szabadon engedő, és futtató 

kutyásokat nem büntetik meg. A kutyások ezért cserébe vigyáznak a park tisztaságára, az ott lakó 

„nem kutyás” állampolgárok nyugalmára, óvják környezetüket. További fontos eredménynek 

tekinthetőek azok a rendezvények, melyek a nem kutyás, civil lakosságnak is szóltak. Ide sorolhatóak 

a Szabadság tér megtisztítását célzó egynapos programok. 

A kerület Ferencvárossal határos területén nincs kijelölt kutyafuttató 600m-es távolságban. 

 

VIII. kerület (Józsefváros) 

2012-ben mintegy 3000 kutyát tartottak számon a kerületben. Józsefváros területe 2014. 01. 01-én 

685ha, a lakosságszám 75 294fő, a lakások száma 44 678db volt.  

VIII. kerületnek nincs sem állattartásról szóló rendelete (2004-es rendeletet 2012-ben hatályon kívül 

helyezte a képviselő- testület) és nem hozott a közösségi együttélés szabályairól rendeletet.    

A nemrég átadott Ludovika téren 1000m²-es kutyafuttatót alakítottak ki a tér Korányi Sándor utca 

felőli részén, az aszfaltos sportpálya helyén. A kutyafuttató kiépítése mintegy 27 millió forintból 

valósult meg. A futtatót nem igen használják, alkalmatlan is a funkciójának betöltésére. Mély 

kavicsréteggel borított, így a kutyák nem tudnak mozogni benne, alkalmatlan a játékra (birkózásra), 

futásra. Bár összességében az 1000m² nagynak tűnhet, a kettéválasztás és a négyzetes formájával 

mégsem biztosít megfelelő területet. A park használatát korábban korlátozni próbálta az Egyetem, 

de az időközben felmerülő egyéb problémák miatt, amit a parkban fokozottan jelen lévő drogos és 

hajléktalan közösség életvitelszerű tevékenysége okozott, az Egyetem eltekintett a korábban kitett 

tiltó táblák felszólításának érvényesítésétől. Időközben mind a park „lakói”, mind a táblák eltűntek.  

A Teleki tér közösségi tervezés keretében újult meg. A zöldövezeti parkot éjjel-nappal biztonsági 

szolgálat őrzi, körbekerített kutyafuttatót is kialakítottak, külön a kistestű, és külön a nagytestű 

kutyák számára.  
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2014 áprilisában nyitotta meg a kapuit a Leonardo Da Vinci utcában, a Corvin Plazával szemközti 

részen a Grund közösségi kutyafuttató. A futtató körülbelül 15 méter széles, mintegy 50 méteres. A 

kutyások beléptető rendszer segítségével léphetnek be, tagdíjat fizetnek, szabályzatot fogadnak el, a 

területet közösségi munkával alakítják ki és tartják rendben. Grund Alapítvány fogja össze, a Futureal 

ingatlan-fejlesztő cég területén. 

A Rezső téren található kutyafuttató Ferencvároshoz való közelsége miatt kerül elemzésre. A 

kutyafuttató fás jellege miatt nagyon jó, mégis kevesen használják. Kialakításában, méretében nem 

lenne rossz, de már felújításra szorulna. Agility eszközökkel túlzsúfolt, így más foglalkozásra kevéssé 

alkalmas. Eszközparkjának jelentős része mára tönkrement, használhatatlan.  

A kerület kutyafuttatói: 

• Kálvária tér (II. János Pál pápa tér) 

• Rezső tér 

• Leonardo da Vinci u. 4-6. 

• Horváth Mihály tér 

• Nap tér 

• Teleky László tér, zárt kutyafuttató 

• Orczy út – Vajda Péter utca – Delej utca által határolt terület, zárt kutyafuttató 

• Ludovika tér 

A ferencvárosi kutyások a kerület zöldterületi közül leginkább a Ludovika teret és a Rezső teret 

használják. Bár a Grund Közösségi kutyafuttató is elérhető távolságban van, mégsem 

számolhatunk vele teljes mértékben zárt közösségnek szóló jellege miatt.   

 

X. kerület (Kőbánya) 

Az ebösszeírás adatai alapján készített nyilvántartás szerint Kőbányán 2447 ebet tartanak 

hivatalosan, de az önkormányzati becslés 12000-rel számol. (Kőbánya lakossága 2014. 01. 01-én 

78 986fő, lakásainak száma: 38 640db, területe 3 249ha volt.) 

A kutyatartásra vonatkozó szabályokat a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, 

közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 

tartalmazza a 2012. augusztus 1-jével módosult a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 4112010. (II. 26.) Korm. rendelettel való jogharmonizációnak megfelelően: 

Közterületen, többlakásos lakóház közös használatú területein az ebet a fajtájára való 

megkülönböztetés nélkül pórázzal kell vezetni, továbbá a harminc centiméter marmagasságot és 

harminc kilogramm testtömeget meghaladó, illetve magasságtól és súlytól függetlenül a veszélyes 

ebfajtát, valamint az embert mart ebet a harapás lehetőségét megakadályozó szájkosárral is el kell 

látni. E rendelkezést nem kell alkalmazni az Önkormányzat által kijelölt kutyafuttató területén, 

valamint az Önkormányzat által kijelölt és táblával megjelölt területen. Közterületen 30cm 

marmagasságot és 30kg testsúlyt meghaladó ebet, valamint a 3. sz. mellékletben felsorolt ebfajtákat 

csak 10 éves kort betöltött személy sétáltathat. A közterület-felügyelő 10.000Ft helyszíni bírságot 

szabhat ki. 
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Ma már 13 kutyafuttató és 103 ürülékgyűjtő edény szolgálja a kerület lakóit.  

Az önkormányzat rendelete szerint 2016 júniustól a parkokban nem szabad kutyát sétáltatni, csak a 

kijelölt útvonalakon és a kutyafuttatókban. Egy tiltólista is van azokról a parkokról, ahová tilos lesz 

bevenni a négylábúakat. Összesen kilencet soroltak fel, ezek között van egyebek mellett a Gépmadár 

park, a Szent László tér, az Újhegy park és a Rottenbiller park. 

 

Népliget fejlesztése 

Kőbánya területén található Budapest, 

Városligetet (96,5ha) is megelőző 

legnagyobb kiterjedésű és egyben egyik 

leginkább alulhasznosított városi közparkja, 

a Népliget (129,68ha, melyből 91,98ha 

parkosított) rendkívüli potenciálokat rejt 

magában. Míg a Margitszigetet és a 

Városligetet hétvégenként elárasztja a 

főváros apraja-nagyja, ide jelenleg a 

leginkább csak a kutyások járnak. A főváros 

számos kerületéből érkeznek ide, hogy 

megfelelő körülmények között 

háborítatlanul lemozgathassák a kutyáikat. 

A Hungária-gyűrű mentén elhelyezkedő 

zöldfelület a budapesti nagyvárosi parkok 

rendszerének egyik hiányzó eleme, 

ezenkívül a Népliget, mint történeti kert, a 

jelentős kiterjedésén túl kultúrtörténeti 

jelentőséggel is bír. Jelenlegi állapota a 

környező területek szempontjából is 

hátrányként jelentkezik. A nehéz 

megközelíthetőség és az alulhasznosítottság miatt zárványként van jelen a kapcsolódó városrészek 

életében. A park rehabilitációja a közvetlen környezetében megvalósuló / tervezett beruházásokkal 

(Albert Flórián stadion és a FTC sporttelep felújítása,) együtt a távolabbi környezet és a városrész 

fejlődésére is pozitív hatást gyakorol. A 2014- 2018-as időszakban 1 milliárd forintos költséggel, 

VEKOP és központi költségvetésből finanszírozott beruházás elindítását tervezik. Az engedélyezési 

terv alapját képező koncepció a történeti parkszerkezetre épülve az Óliget területén valósít meg 

fejlesztéseket. Ennek fő részei egy Könyves Kálmán körútra nyíló reprezentatív fogadótér 

vízarchitektúrával; az innen kiinduló négyes fasorral kísért történeti úttengely újraalkotása, mely a 

magánberuházásban megvalósuló Nagyvendéglőt is felfűzve a fogadótértől a Mutatványosok teréig 

húzódik; a Mutatványosok terében felismerhető, szintén négyes fasorokkal kísért történeti 

kereszttengely, bevonva a Mutatványosok terének teljes területét az újjáélesztett rendszerbe; illetve 

a megújított Tölgyfás játszótér. Az újonnan kialakított útrendszer mentén a növényállomány 

frissítése, ifjítása, az egykori értékes szabadtér rendszer „kibontása” szintén a projekt részét képezi. A 

Népligetben műfüves pályák épülhetnek, futó- és kerékpáros útvonalakat alakíthatnak ki, a 
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zöldfelületekre pedig játszóteret és piknikező területet terveznek. A terület a kerékpárosok, a 

kocogók, a családok előtti megnyitása a cél. Egy körbekerített, éjszakára zárt, rendesen működtetett, 

felújított közparkot akarnak kialakítani. A Népliget egy részét a Fradiváros foglalná el új kézi- és 

kosárlabdacsarnokkal valamint jégkorongpályával. A fejlesztés elsődleges célja, hogy a parkos 

területet sport- és szabadidős célokra lehessen biztonságosan használni, ahol egy nagy parkoló is 

helyet kapna. A Fradiváros távlati célja, hogy bekebelezzék a szomszédos telken fekvő Építők-telepet 

is, amin később szálloda és strand épülne. 

 

BUDAPEST LEGÚJABB KUTYAFUTTATÓI  

 

VIII. kerület, Teleki tér 

A park és ezáltal a kutyafuttató is közösségi tervezés keretében valósult meg. A futtató kialakítása a 

lakosság igényei és ötletei alapján alakult ki, melyet egy fórum keretében, facebook hozzászólásban 

oszthattak meg a tervezőkkel. A kutyafuttató kis- és nagytermetű kutyák számára létrehozott két 

részét kertként alakították ki. Jellemzően egy sövénnyel körbevett gyepes terület ez, fákkal, 

cserjékkel tarkítva. A meglévő, rossz állapotú ivókút felújításra került, valamint itt kaptak helyet a 

téren korábban megtalálható, még megmenthető és rendbe hozható betonpadok, továbbá 

szemetesek és használt kerékgumik képezik a berendezést. Ezeken a szakaszokon a kerítés 

faoszlopokra erősített betonacél háló (a nagytermetű kutyák része körül 150 cm magas, a 

kistermetűekén 90 cm), alul beton kerti szegély fut körbe, hogy a kutyák ne tudják kiásni magukat. A 

nagykutyás-rész a Fiumei útról, a kiskutyás pedig a Tinisarok bejárata előtti teresedésről közelíthető 

meg. Nyitva 5-23 óráig. 
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Olimpiai park  

Nyitva: 8- sötétedésig (ami egyáltalán nem az általános 

kutyasétáltatási időszakhoz igazodik) 

2014 márciusában adták át az Olimpiai park melletti kutyafuttatót. 

A képen látható füves területet ma már egyáltalán nem találtuk. A 

futtató a környékbeli társaihoz képest nagyon kicsi. Aprószemű, 

macskaalomra emlékeztető nedvszívó réteggel fedett, ami miatt 

nehezen járható. 

 

Almássy tér 

A futtató a használók értékelése szerint nagyon jó kialakítású. Itt 

nagyjából az eredeti állapotot állították vissza, de van két új 

palánk, ami eddig nem volt. 

Negatívumként írták, hogy eső után gyakorlatilag nem lehet 

bemenni a futtatóra, annyira áll a víz. Ez a murvás agyag 

borításának köszönhető. Feltöltötték földdel a futtatót, és a 

tetejére kevesebb kavicsot szórtak, mint amennyi volt. Így hamar 

tovább romolhat a helyzet. Gond még, hogy éjszakára zárják a futtatót. Este 7 és reggel 7-8 között 

van zárva a futtató.  
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 II. János Pál pápa tér 

2014- ben készült el a kutyafuttató. Az A mi Józsefvárosunk blog szerint bent nem nagyon vannak 

kutyák és kutyások, a futtató körül viszont annál inkább. Első ránézésre tényleg szépen néz ki, jó 

nagynak is tűnik, viszont a blog összeszedte, hogy a kutyások szerint miért nem jó mégsem: 

• "Alacsony a kerítése, a nagyobb kutyák könnyen átugorják, a kicsik meg a kerítéshez túl 

közelre tett padokat közbeiktatva tudnak kiugrani (lsd. mint fent). 

• A futtató két végén van bejárat, ha az egyiken bemennek, és a másik nyitva, a kutya ki tud 

szökni. 

• A kutyafuttatóban földes és a kaviccsal borított sávok váltják egymást, ezeket a sávokat 

földbe süllyesztett keskeny fémsínek választják el egymástól. Volt már olyan kutyus, 

amelyiknek megsérült a talpa, mert ráugrott a sínre. 

• A földes sáv eső után sáros, a kavicsosból meg nehéz összeszedni a kutyaürüléket." 

 

JÓ PÁLDA 

 

Zugló—XIV. kerület 

A kerületben (nem pontos nyilvántartás szerint) a nyilvántartott kutyák száma 9903 db. Az 

önkormányzat célja,  hogy Zugló egy olyan kerület legyen, ahol az emberek és az állatok is jól érzik 

magukat. 2010-ben a kerületben 13 db nem zárt, 500m² és 4157m² közötti kutyafuttató (összesen 

15.528 m²) állt a kutyások rendelkezésére, mely elviekben azt jelenti, hogy egy kutyára kb. 1,5 m² 

nagyságú kutyafuttató terület jut. Ezen túl 1db zárt, 500 m²-es kutyajátszótér állt a kutyások 

rendelkezésére. 2015 végére ez a szám már 17 kutyafuttatóra emelkedett. 2013-ban elkészítette 

Közterületi és szabadtéri létesítmények- fejlesztési koncepcióját. Hosszú távú célként fogalmazta 

meg a kutyánkénti két m² kutyafuttató területet, melyet a lehetőségek függvényében tovább 

szeretne növelni úgy, hogy az eddig ellátatlan területeket felmérve keressenek további alkalmas 

helyszíneket,  ahol a kutyák és a gazdáik is jól érzik magukat, de nem zavarják azokat, akik nem 

tartanak állatot. 

A héten elindult a Pillangó park (Teleki térhez hasonló módon) közösségi tervezés keretében 

megvalósuló tervezése, ahol továbbra is teret kapnak a kutyás érdekek is. 
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5. Ferencváros vizsgálat 

 

A kerület négy, jól elkülöníthető városrészből áll, ezek: Belső-Ferencváros, József Attila-lakótelep, 

Középső-Ferencváros és Külső-Ferencváros.  

A Kiskörút (Vámház krt) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb városias terület. Jellemző 

beépítése zárt sorú, három, négy- öt emeletes századforduló környékén épült bérházakkal, jelentős 

számú intézménnyel. 

 

 városrész 
területe 
(ha) 

Lakónépesség 
(fő) 2011-es 
népszámlálás 

lakónépesség 
aránya a kerület 
összlakosságához 
viszonyítva (%) 

a 
lakások 
száma 
(db) 

ebösszeírásban 
nyilvántartott 
kutyák (db) 

kutyás 
lakások 
száma az 
össz 
lakásszámhoz 
viszonyítva 
(%) 

kerületrész 
futtatóinak 
száma (db) 

Belső- 
Ferencváros 

74,59 11953 19,4 6688 216 3,23 1 

Középső- 
Ferencváros 

305,11 33226  54 22520 481 2,14 4 

Külső- 
Ferencváros 

738,73 3542 5,7 1775 179 10,08 1 

József Attila 
Lakótelep 

137,5 12748 20,7 8524 337 3,95 2 

Ferencváros 1255,93 61533 
 

100 39507 1227 3,11 8 

 

A Ferencvárosban élő gyermekek száma, 2011 KSH 

-4 5-9 10-14 

2413 1 731 1638 

5782 

 

A korosztályi összetételt tekintve a Külső-Ferencvárosban a legmagasabb a 0-14 éves korúak aránya, 

míg a József Attila-lakótelepen a Belső-Ferencvárost megelőzve a legmagasabb a 60 évesek és ennél 

idősebbek aránya. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül a kerületben 8,6%, ennél két és félszer magasabb értéket kapunk a Külső-

Ferencvárosban. Ugyanitt a legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek (25 évesek vagy annál 

idősebbek) aránya, a kerületi átlag közel harmada.  A munkaerő- piaci mutatók tekintetében is erős 

törések mutatkoznak a kerület városrészei között. Külső-Ferencváros a foglalkoztatottak nélküli 

háztartások arányát kivéve a legrosszabb mutatókkal rendelkezik. A munkanélküliségi ráta és a tartós 

munkanélküliek arányának tekintetében másfélszeres értékkel rendelkezik, mint a kerület egésze. A 

kerület lakásállományát tekintve túlnyomórészt egy- illetve kétszobás lakások jellemzőek. A József 

Attila lakótelepen helyezkedik el a kerület lakásállományának egynegyede. Polarizált az egyszobás 

lakások aránya is: a József Attila-lakótelepen mindössze 15,4%, a Külső-Ferencvárosban azonban 

meghaladja a 40 százalékot is, míg a kerületi arány 26,9 százalék. A lakások tulajdonszerkezetét 

tekintve kiemelkedő a magántulajdonban lévő lakások száma. A lakások használati jogcíme 24435 
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esetben tulajdonosi, 6821 esetben bérleti, 915 esetben más jogcímű. A lakásállomány minőségét 

tekintve élesek a különbségek az egyes városrészek között. Egyértelműen megállapítható, hogy a két 

szélsőértéket a József Attila-lakótelep és a Külső-Ferencváros képviseli. A József Attila-lakótelep 

tekintetében a legalacsonyabb a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 

lakásokon belül, míg a Külső- Ferencvárosban a legmagasabb.  

 

Mutató megnevezése  IX. kerület 
összesen  

Belső-
Ferencváros  

József Attila-
lakótelep  

Középső-
Ferencváros  

Külső-
Ferencváros  

Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül  

32,4  36,6  26,3  31,9  40,9  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül  

64,5  60,7  68,7  65,5  56,2  

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya  

35,1  35,6  41,2  32,5  36,2  

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta)  

10,0  9,0  8,8  10,1  15,0  

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya)  

5,9  5,7  5,0  6,0  9,1  

 

Az azonosított 
szegregátumok 
neve  

Lakott 
lakások* 
(korrigált 
2001-es 
népszámlálási 
adat) 

a normatív 
lakásfenntartási 
támogatás 
(2014) 

rendszeres 
szociális 
segély 
száma  

foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás 
száma  

gyermekvédelmi 
kedvezmény 
száma  

kutyák 
száma 

Sz 1 Vaskapu utca  159  30  11  18  43  6 

Sz 2 Földváry utca  199  24  20  27  43  1 

Sz 3 Kén utca és 
Dzsumbuj  

41  4  4  7  16  n.a. 

Sz 4 Viola Vendel 
u.  

372  72  11  16  34  23 

Sz 5 Gát utca 
(veszélyeztetett)  

713  65  25  38  87  8 

Kerület  32.171  1.181  349  683  1.112  1227 
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Budapesten az egy főre jutó zöldterületek nagysága 5m2/fő, amely jelentősen elmarad az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) 9m2/fő ajánlásától. A zöldfelületeknek a városi életminőség 

alakításában és ezen keresztül versenyképességének megőrzésében kiemelt szerepe van. A 

kondicionáló hatáson túl a rekreáció színtereiként is szolgálnak, ezért az egészséges környezet 

megteremtéséhez elengedhetetlen a zöldfelületek fejlesztése, rehabilitációja.  

A kerület területének 7,2%-a tartozik zöldterület vagy erdőterület övezetbe. Ebből 3,5% zöldterület, 

3,7% erdőterület övezet, amely utóbbi a kerület elhelyezkedéséből és beépítési jellegéből adódóan 

összvárosi szinthez viszonyítva alacsony érték. 

 

Új vagy jelentősebb közterek  

Csarnok tér nincs kijelölt kutyás terület 

Markusovszky tér zárt kutyafuttató 

Salkaházi Sára park nem lehet kutyával bemenni 

Ferenc tér nem lehet kutyával átmenni, újra tervezik a 
teret, de a tervekről nincs hír 
igény van kutyafuttatóra, bár a tér alkalmatlan rá 

Thaly Kálmán utca – Semmelweis Egyetem előtti 
tér 

díszburkolatos tér, nem kutyás, bár használják 

Szent István, Szent László és Merényi Gusztáv 
Kórházak kertje 

nem lehet kutyával bemenni 

egyesületi sportpályák nem lehet kutyával bemenni 

1. ábra A kerület zöldfelületi rendszere (forrás: Ferencváros ITS-ének megalapozó vizsgálata, 2015)
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Millenniumi negyed nem lehet kutyát sétáltatni (de van kutyás 
közösség, használják) 

Haller utcai park zárt kutyafuttató 

Soroksári út melletti zöldfelület zárt, kutyafuttató, nem használják, területe 
növelhető 

Kerekerdő park kutya WC, a parkba nem vihető be 

Nagyvárad tér, Szent István Kórház előtti zöld nincs tiltó tábla, öntözött zöld, lekeríthető lenne 

 

FERENCVÁROSI KUTYÁS KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK 

 

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 

1092 Budapest , Knézits u. 4. 

képviselő: Dr. Horváth Dávid, Dr. Szíjártó Csaba László 

• A ferencvárosi kutyatartók és a kutyát nem tartók közötti távolság csökkentése;  

• A kutyatartás könnyítése a IX. kerületben (olyan parkok kialakítása, melyek alkalmasak arra, 

hogy ott a kutyák póráz nélkül szabadon engedhetők legyenek,  

• a kutyatartásra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételek javítása,  

• az indokolt szigorítások támogatása és a kutyatartókkal történő megismertetése,  

• önkéntes betartásuk elősegítése, az indokolatlan szigorítások módosításának 

kezdeményezése az önkormányzatnál);  

• A köztisztaság biztosításának elősegítése (frekventált helyeken kutyabélsár gyűjtő zacskók 

elhelyezése és ingyenes igénybevételi lehetőségük biztosítása a kutyatartók részére, pozitív 

kampány folytatása példamutatással, hirdetőtáblák elhelyezésével, újságcikkekkel a zacskók 

használatának érdekében);  

• A kutyatartók tájékoztatása a kutyatartás közegészségügyi és környezeti kívánalmairól 

(újságcikkek megjelentetése, előadások szervezése). 

• kutyakiképzés a Ferencvárosi Kutyakiképző Iskolában, 

• kerületi állatvédelmi célok erősítése, 

• szegényebb kutyatartók eltartási költségeinek átvállalása. 

2015-ben Köztisztaság (ingyenes kutyapiszok gyűjtőzacskó osztás), kutyák egyedi megjelölése 

(ingyenes mikrochipezés), kutyatartók tájékoztatása a kulturált kutyatartás érdekében a 

Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében pályázatukat 800.000Ft-tal támogatta az önkormányzat. 

SÁNTA KUTYA Állatvédő Alapítvány 

Célja a kisállat-mentés és állatvédelem támogatása. Az Állatorvosi Rendelő a Sánta Kutyához 

elnevezésű állatorvosi rendelőbe (1094 Budapest, Páva u. 9-11.) behozott elhagyott, gazdátlan 

állatok állategészségügyi ellátásának, ivartalanításának, megfelelő élelmezésének, chipes 

azonosítóval való ellátásának anyagi eszközökkel történő támogatása. Az Állatorvosi Rendelő a Sánta 

Kutyához elnevezésű állatorvosi rendelőbe (1094 Budapest, Páva u. 9-11.) behozott gazdátlan állatok 

megfelelő ideiglenes, illetve lehetőség szerint végleges gazdához juttatásának, illetve eredeti gazdáik 

megtalálásának anyagi eszközökkel történő támogatása. A tudatos és felelős állattartás előmozdítása. 



 

Ferencváros kutyás közösségei a facebookon:

• Haller parkban kutyázunk (9

• FTK (Ferenc téri kutyások

• Markusovszky tériek és a Nehru part kutyásai is rendelkeznek külön facebook csoporttal

 

 

NAGYOBB KUTYÁS KÖZÖSSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat által szolgáltatott ebösszeírás adatai szerint a

nyílván. (Ha a statisztikai adatokat nézzük, miszerint minden 4

körüli kutyával lehetne számolni a kerületben.) 

készültek, de meg kell jegyezni, hogy ez a szám csak egy minimális kutyaszámot jelent, közel sem 

egyezik meg a valós adatokkal. Több olyan kutyatulajdonosról is

az ebösszeírás adatközlési kötelezettségének mégsem szerepel a kutyája az önkormányzat 

A nyilvántartásból olyan fajták hiányoznak, akikkel naponta találkozunk az utcán. Az ebösszeírás 

adatainak pontatlanságát az is jelzi, hogy nem tudni, mely időszakra vonatkozik (a listában szerepel 

olyan kutya, akit időközben el kellett altatni

(papírformából vagy az online bejelentett adatokból)

állandó lakcímmel rendelkező kutyák (és tulajdonosai) mennyire kerültek bele az összeírásba.

a vizsgálat készítőjének a lak

kutyaszámot nézzük, akkor máris jól látható a különbség. 

A következő grafikon az ebösszeírásban szereplő fajtákat ábrázolj a keverék kutyákat (3

A kerületben 135 fajtát tartanak számon. Ezek közül azokat a fajtákat, amikből 10 egyednél többet 

Nehru

Ipar u. -
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Ferencváros kutyás közösségei a facebookon: 

Haller parkban kutyázunk (94 tag) 

FTK (Ferenc téri kutyások közössége) (50 tag)  

Markusovszky tériek és a Nehru part kutyásai is rendelkeznek külön facebook csoporttal

SÉGEK A BELSŐ- ÉS KÖZÉPSŐ- FERENCVÁROSBAN 

Az önkormányzat által szolgáltatott ebösszeírás adatai szerint a kerületben 1227

(Ha a statisztikai adatokat nézzük, miszerint minden 4-ik ember kutyatartó, akkor 14780 

körüli kutyával lehetne számolni a kerületben.) A további vizsgálatok az eb

zni, hogy ez a szám csak egy minimális kutyaszámot jelent, közel sem 

egyezik meg a valós adatokkal. Több olyan kutyatulajdonosról is van tudomásunk, aki bár eleget

az ebösszeírás adatközlési kötelezettségének mégsem szerepel a kutyája az önkormányzat 

A nyilvántartásból olyan fajták hiányoznak, akikkel naponta találkozunk az utcán. Az ebösszeírás 

adatainak pontatlanságát az is jelzi, hogy nem tudni, mely időszakra vonatkozik (a listában szerepel 

olyan kutya, akit időközben el kellett altatni vagy eladtak a tulajdonosai), mely típusú 

(papírformából vagy az online bejelentett adatokból) származik és az albérletben tartott, vidéki 

állandó lakcímmel rendelkező kutyák (és tulajdonosai) mennyire kerültek bele az összeírásba.

vizsgálat készítőjének a lakókörnyezetében nyilvántartott 11db kutya helyetti 24db valós 

kutyaszámot nézzük, akkor máris jól látható a különbség.  

A következő grafikon az ebösszeírásban szereplő fajtákat ábrázolj a keverék kutyákat (3

etben 135 fajtát tartanak számon. Ezek közül azokat a fajtákat, amikből 10 egyednél többet 

Nehru-part 
Markusovszky tér 

-Malom 
Ferenc tér 

Haller park 

Lurdy futtató 

Markusovszky tériek és a Nehru part kutyásai is rendelkeznek külön facebook csoporttal 

1227db kutyát tartanak 

ik ember kutyatartó, akkor 14780 

az ebösszeírási adatokból 

zni, hogy ez a szám csak egy minimális kutyaszámot jelent, közel sem 

van tudomásunk, aki bár eleget tett 

az ebösszeírás adatközlési kötelezettségének mégsem szerepel a kutyája az önkormányzat listájában. 

A nyilvántartásból olyan fajták hiányoznak, akikkel naponta találkozunk az utcán. Az ebösszeírás 

adatainak pontatlanságát az is jelzi, hogy nem tudni, mely időszakra vonatkozik (a listában szerepel 

vagy eladtak a tulajdonosai), mely típusú adatközlésből 

és az albérletben tartott, vidéki 

állandó lakcímmel rendelkező kutyák (és tulajdonosai) mennyire kerültek bele az összeírásba. Ha csak 

nyilvántartott 11db kutya helyetti 24db valós 

A következő grafikon az ebösszeírásban szereplő fajtákat ábrázolj a keverék kutyákat (367db) kivéve. 

etben 135 fajtát tartanak számon. Ezek közül azokat a fajtákat, amikből 10 egyednél többet 
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találunk a kerületben. A legmagasabb számban kistestű yorkshire terriereket (105db) és bolognese 

(106db) tartanak.   

 

1. ábra Ferencvárosban legnagyobb egyedszámban 

előforduló fajták 

 

Ha a Ferencvárosban előforduló 

kutyafajtákat méretük szerint próbáljuk 

besorolni, akkor azt láthatjuk, hogy 

kistestű kutyák vannak többségben a 

kerületben.  

 

 

Bár a Ferencvárosban nem neveztek meg külön szabályozásban kötelező szájkosárhasználat alá eső 

kutyafajtákat, de több kerületben is létezik ilyen lista, ezért érdemes ezen fajták ferencvárosi arányát 

is megvizsgálni. A vizsgálathoz most az V. kerület által felsorolt fajokat vettük alapul. Sajnos a 

terrierekkel kapcsolatos probléma itt is torzítja az adatokat, ezzel a fajtával nem is számoltunk most. 

 

kutyák száma „veszélyes” 

„veszélyes” fajták egyedeinek aránya az 

összes kutyához viszonyítva  

Belső- Ferencváros 216 14 6,5 

Középső- Ferencváros 481 37 7,7 

Külső Ferencváros 179 21 11,7 

József Attila lakótelep 337 16 4,75 

Ferencváros összesen 1227 88 7,2 
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A legtöbb „veszélyes” fajtához /kötelező 

szájkosárhasználatra ítélt fajtához tartozó kutyát a Középső- 

Ferencvárosban találjuk.  

Ezen fajták tagjai más kutyákkal szembeni viselkedésük, 

más típusú lemozgatási igényük, kutyafuttatón belüli más 

típusú eszközhasználatuk miatt is külön vizsgálat tárgyát 

kell, hogy képezzék.  

 

KIJELÖLT KUTYAFUTTATÓK (naracssárga jel: kutya WC) 

• Mester utca (Vágóhíd utcától a Lurdy házig) 

a 30-as villamos Közvágóhíd utcai megállójánál 

elkerített füves terület, zárt kutyafuttató 

• Tinódi utcai játszótér mellett (Vaskapu utca 

felőli oldalán) 

• József Attila lakótelepen a Pest-Buda mozi 

épülete mellett (Börzsöny utca és Dési Huber 

utca kereszteződésénél) 

• József Attila lakótelepen az Üllői úton a 

Pöttyös utcai metró állomás melletti terület. A 

futtató két egymástól elkerített részből áll 

• A Soroksári út mellett, a Vágóhíd u. 1. 

melletti elkerített füves terület 

• Haller parkban (Mester utca felől 

kijelölt területen) 

• Illatos út 38/b-ben 

• Markusovszky tér 

 

Markusovszky tér 

A Belső- Ferencváros egyetlen hivatalos kutyafuttatója 

2008-ban került kialakításra. A kutyafuttató pozitívumai 

között említhető a védett elhelyezkedése, kevés, de jól 

használható játszóeszközei. Mivel nincs túlzsúfolva és 

méretei is lehetővé teszik akár a labdázást is. A futtató 

viszont 3- 4 kutya egyidejű befogadására alkalmas csak. 

Pozitív az itató és a szemetes megléte, ugyanakkor nincs 

világítás sem a futtatóban, sem annak közelében. A 

kutyafuttató ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint a 

kerület összes többi futtatója, többek között a 

2. ábra Belső- és Középső- Ferencváros kutyafuttatói
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különböző kutyafajták egyidejű tartózkodása. 

A futtató kapujára kirakott levél szerint az önkormányzat nyitott és vizsgálja a futtató bővítésének, 

tereprendezésének, két külön használható zárt területrész, új bejárat kialakításának lehetőségét, 

több hulladékgyűjtő kihelyezését és a világítás megoldását.  

    

 Az ábrán jól látható, hogy Belső- 

Ferencváros egyetlen hivatalos 

futtatóval rendelkezik (zölddel jelöltük), 

ezért ennek a kerületrésznek az összes, 

azaz 216db kutyájának mozgási igényeit 

itt kell kielégíteni. (A Tinódi u 

futtatójával közös területek miatt 201db 

kutyával számolunk itt a későbbiekben.) 

A térképen pirossal jelöltük a nagyobb 

kutyás közösséggel rendelkező Nehru-

partot, ahol az önkormányzat korábbi 

terveiben szerepelt is egy futtató 

kialakítása. A 300m-es rágyaloglási 

távolságot vizsgálva (sűrűbb sraffozás) 

nem lehet a kerületrészt teljesen 

lefedni, így még a Nehru-parton 

hivatalos kutyafuttató kialakítása esetén is csak 600m-es távolság megtételével lehet a Markusovszky 

teret tehermentesíteni. 

 

Balázs Béla utca 2-4- 6 sz. 

A Balázs Béla u. 2-4-6. szám előtt egy 3 m széles, 56,31 m hosszú (azaz kb. 170m²) önkormányzati 

közterület van, amely a bizonytalan jövőben megvalósuló Ferenc tér 8. szám alatti ingatlan 

beépítésekor a járda szélesítésére szolgálna. Sajnos az építési telek tulajdonosa részéről már 

évtizedek óta nem jelentkezik fejlesztési szándék, így a járdaszélesítés sem aktuális. A terület jelenleg 

körbe van kerítve 160 cm magas kerítéssel és két gyalogos kapuval. A kerítést 80 cm magasságig 

műsövény illetve lábazati lemez felszerelésével a járda forgalmától kellően szeparálni kell, megtartva 
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az átláthatóságot. Az aljzat kialakítása során egy zöld csík és a nagyobb felületen mulcs terítése és 

mászó alkalmatosságok elhelyezésével kellő mozgásteret ad a kutyáknak. Vízellátás itatás céljára 

szintén biztosítható. A kutyafuttató létesítését a TRX Consulting Kft. 1.200.000 Ft + áfa értékben saját 

költségen vállalta. A kutyafuttató a végleges kialakítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerül, 

annak fenntartását az Önkormányzat feladata lesz, melyet a FESZOFE Kft. lát majd el. 

 

Tinódi utcai játszótér mellett 

  A futtató védettnek mondható helyen került kialakításra a játszótér 

focipályája mellett. Hosszan elnyúlik keskeny sávban. A futtatóban csak 

egy csap van, külön tállal a kutyáknak. Világítás itt sincs, a nyáron 

árnyékot adó fák miatt téli estéken teljes a sötétség. Játékeszközök 

nincsenek, de a futtató alakja miatt nem is hiányzik. A focipálya 

közelsége, a kerítésnek vágódó labda erős, hirtelen hangja 

megijesztheti a kutyákat. A futtató legnagyobb gondja, hogy a gazdák 

nem tartják tisztán, sok az ott hagyott kutyapiszok. 

  Hivatalosan ez a futtató szolgálja ki a kerület 

rehabilitációs területét. Mind önkormányzati, mind 

magán beruházások keretében lakásszám 

növekedés, ezzel egyúttal a kutyák számának 

növekedése is várható. Jelenleg a futtató 600m-es 

rágyaloglási távolsággal is alig tudja lefedni Budapest 

legdinamikusabban fejlődő városrészét. A futtató 

600m-es körzetében 189db kutya él. A pirossal jelölt 

nagyobb kutyás közösség a Ferenc téri kutyások. A 

Tinódi utca futtatójának tehermentesítéséhez ennek 

a közösségnek futtatóval való ellátására lenne 

szükség. A Ferenc tér újra gondolásakor, 

tervezésekor volt is szó futtató kijelöléséről, de a végső eredményről nincs hír.  A teljes rehabilitációs 

terület még így sem kerül teljesen lefedésre, ez csak a VIII. kerület Ludovika téri futtatójával együtt 

valósul meg. 

 

Négyszögletű kerekerdő park melletti kutyafuttató 

Ez a kutyafuttató nem tölti be a szerepét, leginkább 

kutya WC- ként használják. Nincs védve, a kutya 

könnyen kifuthat az autók közé. Hosszú, de keskeny 

mérete miatt sem ideális. Kavicsos burkolata nehezen 

járható a kutyáknak. Sem növényzete, terepkialakítása 

nem hívja játékra az állatot. Pozitívumai a működő csap 

és hogy az utcai lámpák miatt este is használható.  

További vizsgálatok során nem számolunk vele, mint 

hivatalos kutyafuttató. Esetleges kutyás szempontokat 
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figyelembe vevő átalakításával használhatóvá válhat. 

 

 Haller park 

Ferencváros legrégibb és legnagyobb közparkja a Haller 

park és ezért nagy vonzáskörzettel is rendelkezik. A 

Középső-Ferencvárosi részt tekintve, egészen a Ferenc 

térig is elhúzódik az a határvonal, ahonnan napi szinten 

látogatják a parkot, de ugyanakkor sokan jönnek autóval 

is más kerületekből. 2011-ben adták át a megfelezett 

futtatót, ami így gyakorlatilag két külön futtató, 

közvetlenül egymás mellett. A területén kutyamászókák 

és akadályok találhatók. Nincs itató, világítás, ami miatt 

télen már délután 4 után használhatatlanná válik. A fű már kikopott, a por sok kutyának egészségügyi 

gondokat okoz. Méretileg és használhatóságban talán a 

kerület legjobb futtatója. 2011-ben az átadáskor az 

önkormányzat a használók becslésekor 300 kutyával 

számolt.  (Mi most csak 140 kutyával számolunk.) 

A Mester és a Vágóhíd utca sarkán 960 lakásos 

lakóépület- együttes épül. Bár 2000m²- es zöldterület 

van betervezve, de várható a kutyák kitiltása, ezért a 

futtató- ellátottság vizsgálatakor érdemes figyelembe 

venni, hogy itt 240 kutya várható. 

A park melletti camping fogad kutyával érkezőket is, így 

ők a nyári szezonban szintén itt sétáltatják a kutyáikat. 

 

Lurdy ház- Levéltár melletti kutyafuttató 

A IX. kerület egyik legnagyobb kutyafuttatója. A zárt futtató 

a Lurdy ház parkolója mellett található, a 30-as villamos 

vonala mellett. Világítás, itató nincs, az akadályok 

veszélyesek, nyáron nincs árnyék.   A futtató előnye egyben 

a hátránya is, hossza miatt nehezen belátható. A futtatót egy 

„kis közösség” uralja, időpontok szerint beosztották 

magukat. Új kutya nem mehet be. Ennek a futtatónak a 

vonzáskörzete megegyezik a Haller park által lefedett 

területtel. A várható kutyaszám növekedés ezt a futtatót is 

érinti.  

Ha szigorúan csak a 600m-es rágyaloglási távolsággal 

lefedett kört vesszük alapul és feltételezzük, hogy bár ennek 

a futtatónak kisebb a látogatottsága, mint a Haller parknak, 
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akkor is egyenlő mértékben osztoznak a kutyákon a futtatók foglaltságának megfelelően, kb. 140 

kutyával számolunk.  

A Soroksári út mellett, a Vágóhíd u. 1. melletti elkerített füves terület 

A futtató mérete, alakja 

jó, fűvel borítottsága jól 

használhatóvá teszi. 

Eszközei viszont 

veszélyesek, 

lepusztultak. Itt sincs víz 

és világítás. A Soroksári 

út okozta szmog jól meg 

tud ülni az árokban, ahol 

a futtató is található. Több nyári szórakozóhely is található a közelben, amiknek a zaja messze 

elhallatszik, így magában a futtatóban a kutyák számára is igen zavaró. A Vágóhíd előtti zöld terület 

alulhasznosított, kutyafuttatón kívül nem is igazán alkalmas más funkcióra és ez a fajta hasznosítás 

sem zavar senkit, hiszen a lakóházak megfelelő távolságra vannak, az ugatás nem hallatszik el 

hozzájuk. A teljes zöldsáv futtatóba vonható lenne, megfelelő lehatárolással a Soroksári út felé. 

Viszont a futtató által lefedett terület nagy része átalakuló gazdasági terület, leginkább irodák 

találhatóak a közelben. A 600m-es körzete a Haller park és a Lurdy futtatóét metszi. Nagyobb mérvű 

használata a lakópark megépülése után várható. Jelenleg kb. 12db kutya található a körzetében. 

 

KUTYAFUTTATÓK TERHELTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Ha a kutyasétáltatási szokásokat nézzük, akkor általánosságban elmondható, hogy a csúcsidőszak a 

munkaidő előtti és utáni időszak, azaz a reggel 6-8 óra közötti időszak és az esti 18- 20 órás. (A 

táblázatban az esti sétánál bővebb időtartammal számoltunk 17-21 óra közötti időszakkal.) A séták 

időtartama is közel azonos, kb. 1 óra, de ez az esti séták során el is húzódhat, hiszen akkor már a 

gazdák is jobban ráérnek. Mivel minden kutyát minimum napi kétszer visznek nagyobb sétára, így az 

esti és a reggeli séták kutyatömege megegyezik. 

 kutyaszám futtató 
területe 
(m²) 

egy időben a futtatóra eső kutyaszám egy kutyára 
eső terület 
reggel 1 órás 
séta esetén 
(m²) 

reggeli séta 
1 órás (30perces) 

esti séta 
1 órás (30perces) 

Markusovszky- tér 201 ~700 100 (50) 50 (25) 7 

Tinódi utca (Viola u. 

– Dandár u. - Soroksári 
és Üllői út által 
határolt terület) 

189 ~700 95 (47) 47 (23) 7 

Haller park 140 ~1400 70 (35) 35 (18) 20 

Lurdy futtató 140 ~1960 70 (35) 70 (35) 28 

Soroksári út 
futtatója 

12 ~1000 6 (3) 3 (2) 83 
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Az állatvédelmi törvény szerint tilos ebet tartósan 10 m² -nél kisebb területen tartani. A táblázatban 

szereplő egy kutyára eső területen kellene a napi mozgásigényét kielégíteni. A táblázatban szereplő 

egy futtatóra eső kutyaszámok csak minimális egyedszámot jelentenek, mind az ebösszeírás 

pontatlansága miatt, mind a futtatók használata miatt. Most nem számoltunk azzal a ténnyel, hogy a 

futtatók állapota, a kutya mozgásigénye, de még a gazda életkora is mennyire befolyásolja a 

rágyaloglási távolságot, hajlandóságot. A kutyás társaságok, az egymással összeengedhető kutyák is 

nagyban befolyásolják, ki hová viszi a kutyáját, mely időpontban és mennyi időre. Sokszor látni 

viszont azt is, hogy a kutyafuttató csak egy- egy agresszív, más kutyákat el nem tűrő eb 

„sétáltatására”, időtöltésére használható. Sőt, ezen kutyák gazdái a kutyáik viselkedési miatt 

jogosultnak érzik magukat a futtatóra, hiszen a szociális kutyák tudnak a kutyafuttatón kívül is 

másokat nem zavarva játszani.    

 

FERENCVÁROSI KUTYÁSPROGRAMOK 

Április 26-i Föld napja alkalmából zenés kutyashow a Népszigeti Bemutatócsoport előadásában 

6. Érvek és ellenérvek 

 

Önkormányzat 

Érvek, ellenérvek Válaszok 

futtatók fenntartási költségei magasak  

tönkreteszik a parkokat a kutyák  

futtatókat nem használják a kutyások Az önkormányzatok új futtatók létesítésekor 
nem kérdezi meg szakembereket, 
kutyatulajdonosokat, etológusokat, hogy 
tulajdonképpen mire is van szükség. A 
befektetett milliók fölöslegessé válnak → 
minden kutyásokat is érintő tervezésbe kutyás 
szervezet szakértőjének bevonása, tervezői 
segédlet kidolgozása 
 

nincs pénz új futtatók kialakítására, de nő a 
kutyák száma 

helyi építési szabályzatban szabályozni, hogy új x 
lakásos lakóépületek építése esetén y m²-es 
kutyafuttató kialakítása kötelező 300m²-es 
körzetben ennél kisebb lakásszámú épületeknél 
pedig a meglévő futtató fejlesztéséhez kell 
bizonyos mértékű hozzájárulás  

sok lakossági panasz  

nincs apparátus a problémák kezelésére  

Nem kutyatartók 

kutyaugatás időbeli korlátozás a park használatban 
(futtatóban nem): reggel 8-ig, hétvégén 10 óráig, 
este 10-től, futtató kijelölésekor a lakóépületek 
tájolásának figyelembe vétele, lakókörnyezetbe 
integrált intézményi területek környékén 

kutyapiszok  

nyugodt sétálás lehetősége (ráugrik, fellöki a  
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kutya) 

kerékpárost, futót, gyereket, kukást megtámad  

félelem a kutyától kölcsönkutyás tanfolyam integrálása az iskolai 
oktatásba 

Kutyatartók 

egy rendkívül fejlett szociális lény  

az ember pórázon általában gátolja a kutyát, így 
az nem tanulja meg, hogy mit szabad, és mit 
nem 

 

Akkor tud harmonikusan együtt élni az emberrel, 
ha a környezet szociális ingereire felkészült, 
azokat feltérképezi. Erre az ideális időszak a 6 
hetestől 6 hónapos korig terjedő szivacskorszak, 
amikor a kutya magába szívja a környezetéből 
érkező információt. A póráz ezt ellehetetleníti, 
mert bizonyos helyzeteket az állat megkötve 
nem tud átélni 

 

A nem megfelelően használt póráz a kutyák 
közötti kommunikációban is sok problémához 
vezethet 

 

Nem lehet kellően lemozgatni, szüksége van a 
szabad játékra 

 

 póráz védi is a kutyát, ha megijed  

agresszív kutyák miatt nem fér hozzá a 
szocializált kutya a futtatóhoz 

 

csoportok kisajátítják a futtatót A futtatókat közpénzből tartják fent, így nem 
lehetne senkit kizárni. Ha kisajátítják a futtatót, 
akkor a költségeket is ők állják, azaz legyen 
magánfuttató 

család nem tud együtt mozogni, kutya és gyerek 
nem vihető egy helyre: kutyával játszótérre, 
gyerekkel futtatóba nem lehet menni 

Park részek, kutyás parkok kialakítása, ahol 
együtt lehet a család 

 

7. Ferencváros Fejlesztési elképzelései 

 

Projekt 
helyszíne 

Projekt 
indikatív 
összköltsége 
2020-ig: 

Tervezett project  2013-as ígéret 2015 

1095 
Budapest IX. 
kerület – 
Ferencváros 
Hajóállomás 
utca 1. és 
Kvassay Jenő 
út 1. (VITUKI 
és 
környezete) 
3,6 ha 

4 097 millió Ft Duna-parti 
zöldterület, gyalogos 
sétány, kerékpárút, 
hajókikötők  
1400 lakás!!!  

Duna Passage 
szerződés: fejlesztő 
cég részletes 
fejlesztési és építési 
programot nyújtott 
be az 
Önkormányzatnak a 
Duna folyam – Déli 
Összekötő Vasúti 
híd – Csepeli HÉV – 
Soroksári Duna ág 
által határolt 
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területre. 

Hajóállomás 
(Kvassay 
Jenő út és 
Duna által 
határolt 
terület) 

1 532 millió Ft Duna-part 
rekreációs 
zöldterületként 
történő déli 
meghosszabbítása, 
rekreációs célok 

   

Nehru part-
Gizella 
sétány 

650 millió Ft rekortán felületű 
futópálya, 
biztonságos szintbeli 
akadálymentes 
gyalogos átjáró 
létesítése a 
Millenniumi 
Városközpontban a 
Haller kapu és a 
Bajor Gizi park 
vonalában 

 A kutyatartók 
igényeihez 
igazodva a Nehru 
parton, a HÉV 
végállomása 
mellett alakítják 
ki a főváros 
legnagyobb 
kutyafuttatóját, 
ahol kerítés 
választja majd el 
a kis- és 
nagytestű 
ebeket. A fákat 
megtartva 
növeljük a 
zöldfelületeket, 
valamint a 
szabadtéri 
pihenőterek 
számát. 

 sem kutyafuttató, 
sem vízi kert nincs – 
a rekreációs 
területekről nem is 
beszélve –, csupán 
egy gasztrosétány, 
rajta vendéglátós 
pavilonok egész 
sorával. 
 
http://www.panghy
bau.hu/megsem-
epul-korszeru-park-
a-nehru-parton 

JÓZSEF 
ATTILA-
LAKÓTELEP 

 Fokozatos 
megújítása a 
zöldterületeknek 

   

Viola utca 
(nincs pontos 
cím) 

 a fejlesztendő 
ingatlannal határos 
önkormányzati 
terület közparkként 
való megtervezését 
és kialakítása 

Viola szerződés   

 

Nehru-part 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a TÉR_KÖZ pályázat keretében újítja fel a 

Nehru Partot. A park jelenlegi zöldfelület-állományi értékének megőrzése mellett a rekreációs 

lehetőségek megteremtése a cél, a megváltozott parkhasználói szokások figyelembe vételével. A 

Duna menti sétány korszerűsítése, pihenőfelületek kialakítása, a meglévő gyalogoshálózat átépítése, 

a zöldfelületek megújítása mellett a sportpálya, az extrem sportot kedvelők részére skate pálya, 

játszótér és kutyafuttató (1000m² két részre osztva) kerül kialakításra. A ma is jelentős igényként 

felmerülő gyepes pihenőterek mellett a park rekreációs funkciói nagy hangsúlyt kapnak, 

többgenerációs terek kerülnek kialakításra. A jövőben nagy szerepet kapó Bakáts- tengely parkban 

megjelenő szakasza szervesen illeszkedik a koncepcióba, az itt tervezett dísztérhez közösségi tér is 

kapcsolódik. 
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Soroksári út – Észak-Csepel  

• Lakás, vegyes funkció  

• Új városi park kialakítása  

• Városias jellegű fejlesztés zöld 

partok mentén  

A Duna menti területeken, 

különösen az elővárosi zóna (illetve 

részben az átmeneti zóna) szakaszán 

jelentős a hasznosítatlan, illetve az 

alulhasznosított terület, ami 

zöldfelület-fejlesztési szempontból is 

potenciált jelent, a zöldfelületek és 

erdőterületek területi növelése 

tekintetében. Így például az észak-

csepeli új városi park létesítése már 

a korábbi településrendezési 

tervekben, koncepciókban is rendre megjelenik, kapcsolódva a terület távlati 

ingatlanfejlesztéseihez. Az észak-csepeli park a Margitsziget–Városliget–Népliget által alkotott 

városi nagyparkok gyűrűjét egészítené ki, Dél-Budapesten kiszolgálva egyrészt a kapcsolódó 

fejlesztési területeket, másrészt – zöldfelületi rendszerében betöltött szerepénél fogva – a 

nagyobb térség lakosságát. 

 

forrás: Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmányterve I. kötet



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepció 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden embernek joga van félelem nélkül és �szta környezetben élni! 

  

Minden gazdának felelőssége hogy kutyájával-, és kötelessége, hogy környezetével harmóniában 

éljen, és ezért mindent megtegyen! 

  

Minden kutyának joga van szabadon szaladgálni és játszani a társaival! 

 

/Korom Gábor/ 

  



BEVEZETÉS 

 

Jelen koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszútávra irányt mutat Ferencváros 
lakosságának és vezetésének a kerület kutyás társadalmát is érintő fejlesztéseivel kapcsolatos 
döntések meghozatalában.  
 

Ferencváros kutyás helyzete és kitörési pontjai SWOT-analízisben összefoglalva 

Ferencváros kutyás koncepciójának elkészítéséhez szükséges a SWOT elemzés elkészítése.  

A kerület helyzetfeltárásából származó információk stratégiai szemléletű, rendszerezett összegzését 

tartalmazza a SWOT analízis. Ez a gyors elemzési forma lehetővé teszi a gyakran igen terjedelmes 

helyzetelemző tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét. Maga a módszer négy angol 

szó kezdőbetűjéből kapta a nevét. 

S (strengths): erősségek, melyekre a fejlesztés alapozható, ezek az adottságok tovább erősítendők. 

W (weaknesses): gyengeségek, fejlesztést nem lehet rá alapozni, sőt, gátolják azt, meg kell őket 

erősíteni.  

O (opportunities): lehetőségek, kívülről segíthetik, ösztönözhetik a fejlesztést. 

T (threats): veszélyek, melyek kívülről akadályozhatják a fejlesztés sikerességét. 

Az első két pont tehát a kerület adottságai alapján, míg az utóbbi kettő a külvilágban ható folyamatok 

alapján kerül megfogalmazásra. 

Erősségek (S) Gyengeségek (W) 

- kutyafuttatókat létesítése 
- a kutyafuttatók méretüket, 

kialakításukat tekintve használhatóak, a 
kutyák szeretik is 

-  összetartó kutyás csoportok alakultak ki 
- kutyások felé való nyitás a kerület 

programjainak keretében 
megrendezésre kerülő 
kutyabemutatókkal 

- kutyás civil szervezet megléte és 
önkormányzat általi támogatása 

- a kerületben találhatóak olyan zöld 
felületek, amelyek alkalmasak kutya 
futtatásra a lakosság zavarása nélkül 

- ebösszeírás pontatlansága 
- pont a rehabilitációs, sűrűn lakott 

területeken kicsik a futtatók 
- a futtatók felszereltsége hiányos (sehol 

sincs világítás, sok helyen hiányzik a víz) 
- futtatók karbantartása hiányzik 
- a túl sok kutyát nem tudják kiszolgálni 
- nagy a rágyaloglási távolság 
- családi kutyázásra alkalmatlan maga a 

futtató típusa 
- kutyás civil szervezetnek nincs valós 

kapcsolata a helyi kutyás társadalommal 
 

Lehetőségek (O) Veszélyek(T) 

- Budapesti zöldterületi fejlesztések során 
a kutyások is megfelelő figyelmet kapnak  

- differenciált méretű és jellegű kutyás 
területek kialakításának lehetősége a 
kerületek összehangolásával 

- a szabályozások nem a jó irányba terelik 
a kutyázási szokásokat 

- nem kezdődik el valós párbeszéd a 
kutyás és nem kutyás társadalom között 

- jövőbeni beruházások során nem veszik 
figyelembe a kutyások érdekeit, nem 
számolnak a beruházások következtében 
várható kutyaszám növekedésével 

 



1. JÖVŐKÉP 

 

Ferencváros kutyás társadalmának hosszútávú elképzelése alulról jövő kezdeményezéssel, társadalmi 

egyeztetések és közösségi együttműködéseken keresztül megteremteni a felelős kutyatartás 

feltételeit az önkormányzattal együttműködve. A cél, hogy a szabadtér tervezésbe beépüljön a kutyás 

szemlélet és a lakóterületi beruházások során partnerként tekintsenek egymásra a kutyások és a 

kerület vezetés és együttműködve találják meg a legjobb megoldásokat. Ferencváros jövőképének 

szlogenje: „Ferencvárosban felelősen kutyázni póráz nélkül, szabadon.” 

 

1.1. A KUTYÁS TERÜLETEK KIJELÖLÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSI ELVEINEK RÖGZÍTÉSE 

 

A kutyás társadalom elfogadtatásának feltétele a kiegyensúlyozott társadalmi együttélés 

megteremtése. A tervezés folyamán ez különösen az alábbi alapelvek figyelembevételét jelenti:  

• a kutya és a kutyával való foglalkozás másokat ne zavarjon 

• játszóteret, virágágyást véletlen se tudja megközelíteni a kutya, környezetében kárt ne 

tehessen 

• több kutyafalka egyidejű játékának alapfeltételeinek megteremtődjenek 

• a kutya tulajdonosának felelősségre vonhatóságának lehetősége, ha az eb kárt okoz. 

  

2. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

2.1. STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

 

• Új életforma  

• Életminőség- javító hatás  

• Méltó hely a társadalomban  

• Békés együttélés 

 

2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 

 

KÖZÖSSÉGÉRT FELELŐS KUTYÁS TÁRSADALOM  

 A valódi közösséget a helyi lakosok hozzáállása, aktivitása, tenni akarása teremti meg. A lakosság 

érdeklődését felkelteni és kielégíteni saját életkörülményeik önálló alakítása iránt a társadalmi 

részvétel, az együttműködés, az önrendelkezés lehetőségeit biztosító intézmények, lehetőségek 

kialakításával lehet. Egy város fejlődése csak akkor valósulhat meg, ha a döntéshozók döntéseik során 



megismerik a lakosság véleményét és velük való együttműködésben alakítják ki a város jövőképét és 

a jövőre vonatkozó elképzeléseiket közösen valósítják meg.  

 

Civil szervezetek alakulásának és működésének ösztönzése 

A civil szervezetek jelentős társadalomszervező szereppel bírnak. Megfelelő keretet és lehetőséget 

biztosítanak az önszerveződésre. Ezért egy olyan közösség létrehozása a cél, amely felkészültségével, 

elkötelezettségével és nyitottságával a kutyatartók érdekeit védi. Képes a kutyatartás közösségi 

szabályozásának átalakítására, a felmerülő konfliktusok kezelésére, a fennálló előítéletek 

megváltoztatására. Az önkormányzat fejlesztései során a helyi lakosságot és a kerületi székhellyel 

rendelkező, kerületi működési területű civil szervezeteket tekinti partnernek a megszülető 

városfejlesztési döntésekben. Mindezért Ferencváros kutyásainak civil szervezeti összekapcsolása a 

cél. Az Egyesület szakmai javaslatokat készít, egyeztet az illetékes hatóságokkal és a 

partnerszervezetekkel, oktatási intézményekkel, segít az egyes tervezési folyamatokban a kutyás 

érdekek megvalósításában. Az egy szervezethez való tartozás, rendszeres megbeszélések nagyban 

segítik a partnerek beazonosíthatóságát az önkormányzattal való együttműködések létrejöttekor. Ez 

a nagyfokú lakossági szerepvállalás nagyban hozzájárul a készülő kutyásokat is érintő 

településfejlesztési elképzelések, településrendezési tervek társadalmi elfogadásához, azokkal 

szemben kisebb ellenállást vált ki, növeli használhatóságukat, élettartalmukat. A civil szervezet 

működésének fontos szerepe van a fiatalok és az újonnan ideköltözők helyi folyamatokba való 

bevonásában és az erős közösségérzet kialakulásában.  

 

A békés együttélés alapjainak megteremtése 

“TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLAI PROGRAMOK” 

A békés együttélés alapjait csak oktatással lehet megteremteni, leginkább a 7-15 éves korosztállyal 

való foglalkozások keretében, ezért a kutyás nevelés integrálása az általános iskolai oktatásba lenne a 

legcélravezetőbb. Fontos, hogy mindenki értse a kutya jelzéseit, a hozzájuk való közeledés módjait, 

megismerje a kutyák kommunikációt, azaz a jeleit, ahogyan ő „beszél”, még akkor is, ha nem lesz 

soha kutyatartó. Ha pedig kutya van a családban vagy kutyát terveznek, akkor is már a 

gyermekkorban elkezdődő kutyás nevelés, oktatás során megkapja a felelős kutyatartáshoz 

szükséges szemléletet (pl. a kutyapiszok felszedése soha nem lesz kérdés). A kutyás nevelés jelent 

kutya-gyerek kommunikációs tréninget és kutyaiskolai körülmények között zajló tanfolyamot, ahol a 

feladatok tanításán keresztül a gyerekek egyre nagyobb rutint, ezzel együtt még több önbizalmat 

szereznek. A gyerekek a tanfolyamon keresztül nemcsak megtanulnak a kutyákkal bánni, hanem 

észrevétlenül olyan fokú tudást szereznek, melyet a hétköznapi életben is használhatnak. Ilyen 

például az a szituáció, mikor az utcán kóbor kutyával találkozik, vagy egy barátja kertjében/lakásában. 

Felismeri a kutya gondolatait így elkerülve egy esetlegesen veszélyes szituációt. 

VÁROSI KUTYAVIZSGA 

A pórázkötelezettség körül felmerült problémák gyökerét kezelő megoldás az lenne, ha a gazdák 

között egy szakmai vizsgarendszer alapján differenciálnának, és a kritériumok teljesítéséhez jogokat 

rendelne a törvény. A tudatos kutyatartók ne legyenek büntetve mások hiányosságai miatt. Legyen 



egy Városi Kutya Vizsga, amin a gazda bebizonyíthatná: képes arra, hogy póráz nélkül is kézben tartsa 

a kutyáját. Vizsgához lenne köthető, hogy a parkokban mely kutyák lennének elengedhetőek. 

Jelenleg ilyen vizsgarendszer nem működik, ezért elfogadható lenne az engedelmességi vizsga 

megléte is. 

 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Szabályozási környezet 

A Helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és 

biztosító kerületi önkormányzati rendelet. Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a 

települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, a településszerkezeti tervvel 

összhangban a táj, az épített és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével 

kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon 

való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, 

jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania. Ennek megfelelően 

lehetősége van az önkormányzatnak a HÉSZ-ben meghatározni az egyes lakóövezetekhez fűződő 

kutyafuttató kialakítással kapcsolatos paramétereket. Ha a vizsgálati anyagban ismertetett 

tendenciát vesszük alapul (minden 4. emberre jut illetve minden 2. háztartásban él egy kutya), akkor 

láthatjuk, hogy az önkormányzatnak minden nagyobb lakóterületi beruházás esetén jelentős 

kutyaszám növekedéssel kell számolnia, amit a jelenlegi infrastruktúra hálózatával nem tud 

kielégíteni és a terhek egy részének átvállalására van szükség a beruházók részéről is. Ezért egy olyan 

arányrendszer kidolgozását és HÉSZ-be való beépítését javasoljuk, amely képes ezt a problémát 

kezelni és a várható kutyaszámhoz egy meghatározott távolságon belül meghatározott kutyafuttató 

létesítését vagy ahhoz való hozzájárulást ír elő. 

 

Kutyafuttató típusterv 

Az új kutyafuttatók kialakításakor gyakran azzal a problémával szembesül a kutyatartó, hogy az 

átadott új futtató a kutyázás szempontjainak nem felelnek meg, kutyák számára használhatatlanok és 

ezért gyakran ki is szorulnak a kijelölt területről. A másik gyakori jelenség, hogy új zöldterületek 

tervezésekor kimaradnak a kutyás területek, nem jelölnek ki futtatásra alkalmas parkrészt vagy 

kutyafuttatót, hanem egyszerűen kitiltják az ebeket, ezzel az amúgy is kevés sétáltatási lehetőségek 

száma tovább csökken. Mindezek miatt szükséges kutyafuttató típusterv kidolgozása és a tervezési 

folyamatba való bevezetése. Az önkormányzat oldaláról is szükséges támogatni és ösztönözni a 

közösségi tervezés folyamatát, hogy az első lépésektől folyamatos párbeszéd, a helyi kutyások lokális 

érdekei és szokásai mentén együtt tervezés indulhasson el a szakmai alapelvek mentén. Ezáltal a 

közösség motiválttá válik a kialakított futtató védelmére, gondozására. 

 

A funkció egyértelmű meghatározása, avagy futtató vagy játszótér 

A kutyafuttatásra alkalmas területek differenciálása szükséges. A napi sétáltatási igények 

kielégítésére alkalmas, 300-600m-es sétatávolságra elérhető, átlagban 700- 2000m²-ig terjedő, 



kerítéssel elzárt területek, kutyafuttatók kerültek kialakításra a kerületben. Ezek területe gyakran 

nem elegendőek a kutyák lemozgatására. Sok esetben szükség lenne és lehetőség is nyílna a kijelölt 

kutyafuttatók területének növelésére. Mint ahogy az a vizsgálatokból jól látható a kerületben 

kialakultak olyan kutyás közösségek, melyek nem kötődnek futtatóhoz. Nagyobb zöldfelületek adta 

lehetőségeket használtak ki. A beállt, sűrű, nagyvárosias beépítések miatt gyakran nincs is lehetőség 

új futtatók kiépítésére ezeken a kerületrészeken. Szükséges lenne megvizsgálni és lehetőség szerint 

legalizálni, engedélyezni a már kutyás területekként működő parkrészek kutyafuttatásra használt 

területeit. Ugyanígy javasolt szabályozni a nagyobb parkok zöldterületeinek használatát. A parkok 

területének egy bizonyos százalékát táblával jelölt családi kutyasétáltatásra alkalmas területekként 

szabályozni. Természetesen ezeken a területeken lehetőség nyílik az adott helynek megfelelően 

szigorúbb parkhasználati rend kidolgozására is, mint pl. engedelmességi vizsga megléte vagy időbeli 

korlátozás (esti és reggeli órákban, hétvégén a kutyák kitiltása). Budapest viszonylatában több olyan 

nagyobb zöldterület van, amely nagyobb kutyásparkként lenne szabályozható. Vonzáskörzetük egész 

Budapestet jelenti, kialakításukban természetközeli több hektáros szabad terület (ilyen lehet akár a 

Hajógyári sziget vagy a Népliget is). 

 

Közösségi kutyafuttató kialakítás 

Sok esetben láthatjuk, hogy egyes futtatókba nehéz bejutni a szokásjog alapján a futtatót használó 

csoportok miatt, akik sajátjuknak tekintik a területet. A kutyáik összeszokottak, ismerik egymást, egy 

zárt közösséget alkotnak. Másrészről már Budapesten is megjelent a közösségi kutyafuttató fogalma 

(lásd Grund futattó a VIII. kerületben). Az önkormányzattal és a magán beruházókkal együttműködve 

meg kell keresni azokat a foghíjtelkeket, amelyek ideiglenes kutyafuttatóként való hasznosítása segíti 

a terület karbantartását és a kerület kutyás helyeinek bővítését. Az egyes szabályok szerint működő 

csoportok, amelyek pénzbeli vagy egyéb hozzájárulásukkal segítik a környezetük rendbentartását az 

önkormányzat számára is partnerek lehetnek a kutyásokat érintő kérdésekben.  

 

2.2.1.   FERENCVÁROS KUTYÁS TÁRSADALMÁNAK FEJLESZTÉSI CÉLRENDSZERE 
 

TÁRSADALOM 

Hosszú távú célok  Középtávú tematikus célok  

Méltó hely a 

társadalomban  

Civil szervezetek alakulásának és 

működésének ösztönzése 

Civil szervezethez való 

csatlakozás 

A békés együttélés alapjainak 

megteremtése 

Gyerekek kutyás nevelése 

Városi kutyavizsga 

 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 



Hosszú távú célok (TFK) Középtávú tematikus célok (ITS) 

Ferencváros kutyás 

területeinek kialakítása, 

amelyek 

fenntartható módon 

elégítik ki a lakosság 

békés együttélését, 

biztosítva az 

élhető környezetet és a 

zöldfelületek hosszú 

távú megőrzését. 

Szabályozási környezet 

 

HÉSZ előírások átgondolása 

kötelező kutyafuttató 

paraméterek kidolgozásával 

Kutyafuttató típusterv Tervezői segédlet kidolgozása  

A funkció egyértelmű 

meghatározása, avagy futtató 

vagy játszótér 

Parkhasználat feltételeinek 

kidolgozása 

 

2.2.1. FERENCVÁROS KUTYÁS TÁRSADALMÁNAK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK 
BEÉPÜLÉSE A KERÜLET ÉS A FŐVÁROS TÁMOGATÁSI RENDSZERÉBE 
 

A fővárosi és kerületi célok egyaránt a civil együttműködéssel innovatív és fenntartható szemléletű 

kisebb közösségi célú projektek létrehozásáa. Olyan köztéralakítási civil programok által támogatják 

az összetartó közösségek létrejöttét, melyek a kerületi köztereket valódi közösségi terekké 

változtatva képesek a lakosság identitását megragadni és kifejezni, közös szükségleteit és vágyait 

megjeleníteni és kielégíteni. Elsősorban olyan programokat támogatnak, amelyek úgy formálják a 

lakosság szemléletét, hogy az emberek magukénak érezzék a köztereket; köztéri rendezvényeken 

keresztül népszerűsítik a környezettudatos magatartást, az egészséges életmódot, az önkéntességet, 

a jótékonykodást; a kerületben újszerű módon változtatják meg egy-egy köztér arculatát vagy 

funkcióját; megjelenítik a közterekkel kapcsolatos megoldandó kerületi problémákat; helyi 

sajátosságokra, szokásokra, kezdeményezésekre épülő rendezvényeket, ünnepeket 

szerveznek.  Mind a főváros, mind a kerület kiemelt figyelmet szentel az állampolgári-közösségi 

aktivitásra építő témákra. Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódó programok, rendezvények, 

konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók számíthatnak támogatásra: az érintett 

lakosság bevonását célzó akciók; közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő 

szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása; integrált településfejlesztési 

tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. 

 

 

 

 

 



2.3. A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

 

  

Városrészek / területi célok  

  
M

ar
ku

so
vs

zk
y 

té
r 

Ti
n

ó
d

i u
tc

a 

H
al

le
r 

p
ar

k 

Lu
rd

y 
fu

tt
at

ó
 

So
ro

ks
ár

i ú
t 

N
eh

ru
-p

ar
t 

Fe
re

n
c-

té
r 

Te
m

at
ik

u
s 

cé
lo

k 

világítás              

ivókút 

            

 

talajjavítás, füvesítés             
 

alapterület növelés             
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bekerítés, futtató 
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Hosszabb távú cél   

Elsődleges cél   

 



3. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

3.1. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS 
INDOKLÁSÁVAL 

 

Markusovszky tér  

A kerület legkisebb futtatói közé tartozó, de legtöbb kutyát ellátó terület bővítése szükséges. Ennek 

lehetősége adott a kutyafuttató melletti füves területen. Szükséges a park ezen részén is a világítás 

kiépítése és a tereprendezés. 

 

Nehru part 

A Markusovszky tér mellett a Belső- Ferencvárosban itt lenne kialakítható kutyás terület. Kialakult jó 

közösség jellemzi az itt kutyázókat. A park a Duna és a Közraktár utca közötti fekvése miatt környező 

lakóépületeket nem zavar, a kikötőről érkező utasforgalom sem keresztezi a park területét és a Bálna 

vendégforgalmát, programjait sem zavarja. A parton jól lehatárolható lenne kutyás terület, ahol 

póráz nélkül is elengedhetők a kutyák. Ugyanakkor, hogy a kerékpáros utat véletlen se zavarják az 

ebek, ajánlott lenne sövénnyel lehatárolni a kijelölt parkrészt. A terület komfortja ivókúttal, padokkal 

lenne fokozható. 

 

Ferenc tér 

Mint a vizsgálatokból is jól látható, Ferencváros rehabilitációs területe kutyafuttatókat tekintve 

ellátatlan. A Tinódi utcában található kijelölt kutyafuttató kis területe nem képes ellátni ezt a 

kerületrészt, bővítése a jelenlegi futtató környezetében nem megoldható. A Ferenc tér jellege és a 

lakóépületek által övezet elhelyezkedése miatt nem alkalmas kutyafuttató kialakítására. A tér 

újragondolásakor viszont kutyafuttató kialakításával is szükséges számolni. A most átadott 170m²-es 

kutyafuttató viszont nem alkalmas erre a célra. Méretei alapján inkább csak kutya wc-nek nevezhető. 

A már kialakult Ferenc téri kutyás közösség és az önkormányzat közötti párbeszéd elindulása 

mindenképpen elengedhetetlen. A Thaly Kálmán utcáig bezárólag jelenleg foghíjtelekként álló 

területek valamelyikén is kialakítható lenne a futtató.   

 

Haller park 

A Haller park Budapest legnagyobb parkjai közé tartozik. Vonzáskörzete túlterjed a kerületrész 

határain. Ferencvárosban nem sok olyan zöld terület található, ahol a kutyáspark feltételei 

megteremthetőek lennének. Ez az a hely, ahol a családi kutyázás igényei szerint kialakítható lenne a 

pórázmentes kutyás övezet. Tájépítészeti elemekkel (pl. sövényekkel, terepalakítással, de a 

játszóterek környezetében kerítéssel is) kialakítható lenne az a terület, ahová kutyával nem lehet 

bemenni, de a park többi részén szabadon futtathatóak az ebek. A park óvodával, iskolával, 

lakóházakkal övezet, ezért a kisgyerekek és a nem kutyás lakóközösség igényeit is figyelembe kell 

venni. Természetes igény a reggeli és az esti csönd, hogy a gyerekekkel szabadon lehessen mozogni a 

park területén. Viszont ezek az igények hullámszerűen változnak, különböző napszakokban 



különböző csoportok, különböző intenzitással használják a parkot. Ezeket a mozgásokat felmérve ki 

lehet alakítani egy „kutyás nyitvatartást”, amely időszakokban a park szabadon használható kutyákkal 

is, viszont a „nyitvatartási időn kívül” a póráz használata kötelező. Javaslatunk a nyitvatartásra a 8-16 

és 19-22 óráig, de ez a téli időszakban (a sötétedés miatt) változhat is 18-21 órára. A kutyások 

„terelésére” téli időszakban nagyon jól használható tájépítészeti eszköz a park egyes területeinek 

intenzívebb megvilágítása. Jól megfigyelhető jelenség, hogy az egyes kutyás csoportok a jól 

megvilágított helyeken gyűlnek össze. Ezek jelenleg a sétányokra korlátozódnak, amivel a lakosság 

nyugalmát zavarhatják.  

 

Ludy ház területe   

A Lurdy ház melletti kutyafuttató kiegészítésére szolgálhatna a futtató melletti zöld területen a 

kutyázás engedélyezése. Itt nem szükséges semmiféle beavatkozás, csupán kitáblázni, hogy pórázról 

elengedhetőek a kutyák. Ezen a területen járókelőt, vásárlót, lakókat nem zavarva tudnak a kutyák 

szabadon játszani. Ugyanez a helyzet a parkoló végén található zöld területtel. Mérete, füves jellege, 

kivilágítottsága okán tökéletes a kutyák lemozgatására.  

 

Soroksári úti kutyafuttató  

A Soroksári út mentén található zöld terület nem alkalmas reprezentációs vagy akár rekreációs 

célokra. Intézményekkel, gazdasági területtel körülölelt elhelyezkedése miatt alkalmas lenne a teljes 

árok kutyafuttatásra. Az ebek biztonsága érdekében itt szükséges a teljes terület körbekerítése. A 

jelenlegi agility akadályok veszélyesek, a világítás és az itató hiányzik. Viszont, mivel kevesen 

használják itt a legfüvesebb a futtató. A vizsgálatokból kiderül, hogy a Középső-Ferencváros területén 

van a legtöbb „veszélyesként” számontartott kutyafajtához tartozó egyed. Sok esetben pont ők 

kerülnek konfliktusba a többi kutyással, akárcsak a kutyák eltérő mozgatási igényeik miatt is. A 

Soroksári út mentén található futtató tökéletesen kialakítható lenne az ő igényeiknek megfelelő 

játékokkal, eszközökkel. A hatalmas terület pedig a mozgási igényük, játékkedvük kielégítésére is 

megfelelő lenne.    

 

4.  A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ 
FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

 

Gondos Gazdi: A Gondos Gazdi Program célja, hogy megteremtse a párbeszédet a kutyások és nem 

kutyások között arról, hogy hogyan segítsék közösen a kerületben a konfliktusmentes együttélést és 

hogyan válhat általános normává a felelős városi kutyatartást. A program kimondott célja, hogy a 

helyben élők mondják el, határozzák meg, hogyan javíthatók városrészünkben a felelős kutyatartás 

feltételei 

Felelős Gazdi: A program célja, hogy a kulturált és felelős kutyatartás életmóddá váljon. A program 

keretében szabadtéri kutyás rendezvényekkel, ismeretterjesztő anyagokkal, fórumokkal segítik a 

„Felelős Gazdi” szemlélet elsajátítását. A visszajelzések és a lakosság részéről felmerült igények 

alapján a városvezetés segíti a kutyások és nem kutyások közötti párbeszédet.  



Kerületi kutyás közösségek összefogása: 

• Állandó kommunikáció: 

 – FB közösség,  

– önkormányzat honlapon havi hírek  

– kerületi TV műsor  

– kerületi újság  

• Integrált kerületi rendezvények  

• Ebösszeírás 

 

 











121 válasz érkezett 2015. szept. 17-ig. Az első két kérdésre adott válaszokat nem közöljük. 

 



 

 

 



 

 

 




