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Alapfogalmak:
1. KutyA-…: elsősorban a kutyák igényeit szolgáló (pl. kutyapark)

2. KutyÁS-…: a közösség és a kutya igényeit egyaránt szolgáló (pl. kutyás park)

3.  Gazdibarát …: gazdi minőségben használható hely, a kutya pórázon bevihető (pl. gazdibarát múzeum).

A szabad kutyázás fajtái  
(Kutyafuttatásra kijelölt területek javasolt differenciálása)

1.   Kutyafuttató: jellemzően belvárosi kör-
nyezetben, fizikailag lehatárolt, közösségi 
kutyás használatra kijelölt terület, ahol a 
gazdik felügyelete mellett, a kutyák szabad 
(póráz nélküli), biztonságos lemozgatására 
van lehetőség. (pl. Klauzál téri kutyafuttató, 
Szent István parki futtató.)

2.   Kutyás zóna: (nem lekerített), jelzéssel el-
látott, elsősorban a kutyák lemozgatására 
kijelölt terület, amelyet más parkhasználók 
is szabadon használhatnak a kutyás haszná-
lat igényeit tiszteletben tartva. (pl. Ha focizik 
valaki, akkor nem probléma, hogy a kutya 
odafut.)

3.   Kutyapark: legalább 1 hektáros (10.000 m2), 
jelzéssel ellátott, kutyás üzemeltetéssel ren-
delkező terület, ahol elsősorban kutyás sza-
badidőtöltés lehetséges. (pl: Fonyódi kutyás 
fürdőhely.)

4.   Kutyás park: legalább 1 hektáros (10.000 m2) 
jelzéssel ellátott, kutyás üzemeltetéssel ren-
delkező terület, amely kutyával IS látogat-
ható. (pl. jelenlegi Városliget, Margitsziget.) 
Része lehet a Kutyás zóna.

5.   Kutya játszótér: a kutyák szórakoztatására, 
eszközökkel felszerelt terület.

6.   Kutyás játszótér: olyan jelzéssel ellátott, 
kutyás üzemeltetéssel rendelkező terület, 
ahol kutya és gyerek is szabadon töltheti 
együtt az idejét.

7.   Kutyás sétány: hosszú kutyás zóna, azaz 
(nem lekerített), jelzéssel ellátott, elsősor-
ban a kutyák lemozgatására kijelölt terület, 

amelyet más parkhasználók is szabadon 
használhatnak a kutyás használat igényeit 
tiszteletben tartva. (pl. Ha fut valaki, akkor 
ne legyen probléma, hogy a kutya odafut.)

8.   Kutyasarok: jellemzően belvárosi környe-
zetben, kis méretű, fizikailag lehatárolt, kö-
zösségi kutyás használatra kijelölt terület, 
ahol a gazdik felügyelete mellett, a kutyák 
póráz nélküli, biztonságos foglalkoztatására 
van lehetőség. (pl. Kéthly Anna tér, Honvéd 
tér.) (más néven: Egyszemélyes kutyafutta-
tó/ tréning terület.)

9.   Kutya-WC: jellemzően belvárosi környezet-
ben, erre a célra alkamas zöld felület hiá-
nyában a kutyák ürítését ösztönző néhány 
nm-es terület.

10.   Kutyastrand: csak a kutya fürdetésére al-
kalmas, erre a célra kijelölt terület. (Ember 
számára nem alkalmas.)

11.   Kutyás strand: olyan terület, ahol az ember 
és a kutya is saját felelősségére fürödhet. 
(pl. Velencei-tó, Drótszamár kemping erre a 
célra kijelölt része.)

Kutyával is látogatható, emberköz-
pontú közösségi helyek:

12.   Gazdibarát játszótér: gyerekek számára ki-
alakított játszótér, ahová kutya is bevihető. 
(Társként kísér.)

13.   Gazdibarát strand: olyan strand, ahová ku-
tya is bevihető. (Társként kísér.)
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AZ EB OVO 
EGYESÜLETRŐL

A z EB OVO Egyesület Magyarországon egyedülálló módon, 2010 óta dolgozik egy új szemléletmód 
elterjesztésében. Civilekkel, városvezetőkkel, tervezőkkel és önkormányzatokkal működünk együtt 

az ország egész területén.

SZAKMAISÁG

S tratégiaalkotással, kutatásokkal, képzésekkel és széles körű kommunikációval az a célunk, hogy 
mind a kutyatartók, mind a kutyát nem tartók, vagy éppen a (helyi) politikai döntéshozók az európai 

értékrendnek megfelelően viszonyuljanak a kutyatartáshoz.

T öbb tucatnyi sikeres projektünket egyszerre jellemzi a tudományos igényesség és a gyakorlati 
kérdések szem előtt tartása.

SZAKÉRTŐK

M agasan képzett szakembereink otthonosan mozognak a településfejlesztés és a közösségszervezés 
témakörében. Rendszeresen tájékozódunk a hazai és nemzetközi szakmai projektekről, hogy a 

lehető legfrissebb módszertant hozhassuk el partnereinknek az ország minden szegletébe.

A KIADVÁNY 
CÉLJA:

A kutyás életmód sokszínűsége számtalan időtöltési lehetőségre ad alkalmat. Ahhoz, hogy felelősen 
tudjunk tervezni kutyánkkal, fontos tudnunk, mire számíthatunk. Ahogy egy utazásnál sem mindegy, 

hogy főúton, mellékutcán vagy autópályán fogunk utazni. Ezzel a kiadvánnyal célunk a kutyás életmód 
komplexitásának láthatóvá tétele a meglévő rendszerbe helyezve. A kutyás életmód reális integrálása, 
csak a felsorolt lehetőségek együttes alkalmazásával érhető el.

L egyen egész országunk kutyás zóna? Az EB OVO szakértői szerint erre IGEN a válasz! És hogy milyen 
sokféle lehet egy kutyás ország? Ebben a kiadványban összegyűjtöttük azokat a lehetőségeket, 

melyeket a közterületeken alkalmazhatunk, városlakók, kutyatartók, közösségek, tervezők, városvezetők 
egyaránt. Adjon ez a kézikönyv egy újabb lehetőséget arra, hogy kutyával és kutya nélkül élő városlakó 
is békében tudjon együtt élni!  



„A felelős kutyatartás közös ügyünk!”
Csonka Berta, az EB OVO Egyesület alapítója

Forduljon hozzánk bizalommal!

  info@ebovo.hu

 ebovo.hu


