
Óbuda- Békásmegyer 

Startégiája

2017



1 
 

BEVEZETÉS 

 

Óbuda–Békásmegyer  Budapest  egyik  legnagyobb  területű  zöldfelülettel,  családi  házas  övezettel 

rendelkező kerülete, így a kutyák létszámát tekintve is az élmezőnyben foglal helyet: a legutóbbi, 2014‐

es ebösszeírás adatai szerint körülbelül 9000 kutya él a kerületben. Ez a szám jóval magasabb, mint 15‐

20 évvel ezelőtt, köszönhetően annak, hogy a kutyatartás mára életmóddá vált, illetve sok egyedül élő 

idős embernek szinte egyetlen hűséges társa a házi kedvencként tartott négylábú. Az ebek számának 

emelkedésével  arányosan  a  kutyások  és  nem  kutyások  közötti  interakciók  száma  is  nő.  Annak 

érdekében,  hogy  ezek  a  találkozások  egyre  inkább  pozitív  kimenetelűek  legyenek,  stratégiánk  a 

közösségi  együttélés  fejlesztését  célozza.  Jelen  anyagunkban  az  egyre  népszerűbb  új  életformából 

adódó konfliktusokra és azok  feloldására koncentrálunk,  figyelembe véve a kutyát  tartó és a kutya 

nélkül  élő  lakosság  igényeit.    A  konfliktusok  forrását  leggyakrabban  a  közterületeken  hagyott 

kutyaürülék, a kutya nevelési hiányosságának komolyan nem vétele, fel nem ismerése a gazda által és 

az ebből adódó félelemkeltő magatartás okozza. Óbudán kiemelkedő probléma továbbá a közterületen 

gazdátlanul  kóborló  kutyák  jelenléte.  A  kutyatartás  egy  olyan  életforma,  ami  jelentősen  kihat  a 

környezetére.  A  kutyatulajdonosok  viselkedése  lokális  karaktert  ad  lakóközösség  hétköznapjainak. 

Például egy önsétáltató nagytestű kutya félelemben tarthat egy egész utcát, míg egy jólnevelt kutya és 

gazdája  közösséget  építhet.  Éppen  ezért  nagyon  fontos  segíteni  a  kutyatartási  kultúra  fejlődését  a 

konfliktusok felismerésénél kezdve a közös feloldáson keresztül.   

Ilyenek például a következők: 

 a kutya okozta  zaj  (ugatás) megzavarhatja a  környezetében élők nyugalmát,  ez  sok 

kellemetlenséget és összetűzést okozhat; 

 az ebek közterületen való sétáltatása és ennek szabályozása egy sor további problémát 

vet föl (parkok, játszóterek, stb.); 

 a kutyasétáltatáskor az állat után hagyott szennyeződés; 

 az állatok bejelentése az önkormányzati nyilvántartásba. 

 

Jelenleg  a  kutyatartást  érintő  közösségi  kérdések  jogszabályok  által  szabályozottak,  azonban  a 

gyakorlatban  főként a kutyatulajdonosok erkölcsi megítélésére,  szocializáltságára vannak bízva.   Az 

önkormányzati ebtartási stratégiában főként azoknak a témáknak van helye, amelyek a társadalmat is 

érintik, ezen belül is a békés együttélés megteremtéséhez és megtartásához, a kutyatartás társadalmi 

kihatásaihoz, valamint városüzemeltetési feladatokhoz nyújtanak támpontot.  

 

A kulturált ebtartáshoz kapcsolódó feladatok egy része egyértelműen a kutyatartók kötelességei közé 

tartozik (pl. az állatok megfelelő sétáltatása, tartása és szállítása), amelyek esetében az állam, illetve 

az  egyes  önkormányzatok  jogszabályok,  rendeletek  alkotásával  igyekszik  kikényszeríteni  a  kívánt 

magatartást. A kulturált ebtartáshoz azonban olyan feladatok is kapcsolódnak, amelyek terén az állam, 

illetve az önkormányzatok aktívan is hozzá tudnak járulni a kívánatos gyakorlat elterjesztéséhez – ilyen 

a  kutyapiszok‐gyűjtő  ládák  kihelyezése,  használatuk  népszerűsítése,  valamint  a  kutyafuttatók, 

kutyasétáltató‐helyek kijelölése, kialakítása, rendben tartása. Természetesen ezek nem tartoznak az 

önkormányzatok kötelező feladatai közé, azonban jelentősen hozzá tudnak járulni a  lakosok közötti 
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feszültségforrások csökkenéséhez, a közterületek tisztaságához, rendezettségéhez.  

 
A kerületi kutyatartási stratégia megalkotásának célja egy olyan keret létrehozása és fenntartása, mely 

lehetővé és élhetővé teszi a kutyatartó és a kutyát nem tartó  lakosság számára az adott környezeti 

feltételek közötti konfliktusmentes együttélést. Jelen koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, 

amely  hosszútávra  irányt mutat Óbuda‐  Békásmegyer  vezetésének  a  kerület  kutyás  társadalmát  is 

érintő fejlesztéseivel kapcsolatos döntések meghozatalában, és keretbe foglalja a kutyatartók és a nem 

kutyatartók elvárásait is.    

Az Ebtartási  Stratégia hosszú  távra  rendszerbe  foglalja  az önkormányzat  kutyatartással  kapcsolatos 

szándékait,  ennek  keretében  a  területi  adottságok  és  összefüggések  figyelembevételével 

meghatározza az ebtartással kapcsolatos intézményi és városüzemeltetési feladatokat, javaslatot tesz 

az ehhez szükséges infrastruktúra átfogó fejlesztésére vonatkozóan. 

 

Óbuda‐ Békásmegyer kutyás helyzete és kitörési pontjai SWOT‐analízisben összefoglalva 

Óbuda‐ Békásmegyer kutyás koncepciójának elkészítéséhez szükséges a SWOT elemzés elkészítése.  

A kerület helyzetfeltárásából származó  információk stratégiai szemléletű, rendszerezett összegzését 

tartalmazza  a  SWOT  analízis.  Ez  az  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) 

‐ önkormányzat alapvető feladatának 
tartja a kutyaürülék ügyének 
rendezését 

‐ a kutyafuttatókhoz, nagyobb 
zöldterületekhez kapcsolódva kutyás 
közösségek kezdtek kialakulni 

‐ a kutyafuttatók rendszeresen karban 
vannak tartva 

‐ nő a kihelyezett kutyaürülék gyűjtők 
száma 

‐ közösségi tervezés folyik a kerületben 
‐ kutyafuttatók helyének kiválasztása a 

kerületi lakosok megkérdezésével 
történik 

‐ futtatók nincsenek kitáblázva, néhány 
esetben nem egyértelmű a lehatárolás 

‐ kevesen használják a kijelölt 
kutyafuttatókat 

‐ sok esetben nem megfelelő a 
kutyafuttató helyválasztása 

‐ csupán a kutyák fele részesült 
oktatásban 

‐ a civil lakosság számára nehezen 
átláthatóak az önkormányzati 
rendszerben a kutyás feladatkörök 

‐ alacsony részvétel az ebösszeírásban 
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‐ egyre több a kutyabarát intézmény    

Lehetőségek (O)  Veszélyek(T) 

‐ kutyatartók száma az elmúlt évek során 
folyamatosan emelkedett 

‐ kutyatartás életminőségjavító hatását 
már tudományosan is elismerik 

‐ tudatosságnövelő munka 
eredményesnek bizonyult 

‐ az állam feladatának tekinti az 
Állatvédelmi törvényben az oktatás, 
képzés és nevelés ügyét 

‐ a kutyások között sok tagja van a baráti, 
ismerősi alapon szerveződő, 
kötetlenebb facebook csoportoknak  

‐ a kutyatartás fejlesztése lokálisan is 
eredményes 

‐ kutyák számát nem lehet pontosan 
tudni 

‐ közparkok tervezésénél, mint probléma 
és mint jelenlegi használat jelenik meg a 
kutyatartás, de már a tervezéskor nem 
számolnak vele 

‐ kutyatulajdonosok 80%‐a parkokat vagy 
nagyobb zöldterületeket keres fel a séta 
során 
 

 

 

 

1. JÖVŐKÉP 
 

Óbuda‐  Békásmegyer  Önkormányzatának  hosszú  távú  elképzelése  ‐  a  helyi  lakossággal 

együttműködve‐ társadalmi egyeztetéseken és közösségi együttműködéseken keresztül megteremteni 

a felelős kutyatartás feltételeit. A cél, hogy a lakosság különböző rétegei jobban meg tudják egymás 

szempontjait  érteni,  így  a  szabadtér  tervezésbe  is  beépüljön  a  kutyás  szemlélet,  és  a  lakóterületi 

beruházások során partnerként tekintsenek egymásra a kutyatartó civilek és a kerület vezetése.  

 

1.1. AZ EBTARTÁSI STRATÉGIA FEJLESZTÉSI ELVEINEK RÖGZÍTÉSE 
 

Nyilvánosság 

Az  Ebtartási  Stratégia  csak  akkor  válhat  sikeressé,  ha  a  társadalom  úgy  érzi,  hogy  az  tényleg  érte 

készült,  neki  szól.  Ehhez  a  döntésektől  a  megvalósításig  a  lakossággal  folyamatos  kommunikáció, 

transzparens munka fenntartása szükséges.  

Kapcsolat a civil szervezetekkel 

Az önkormányzat munkáját nagyban segítik, a társadalmi aktivitást fenntartják azok az önszerveződő 

csoportok, melyek a kerület kutyás életét összefogják, ilyenek például a különböző helyben működő 

kutyaiskolák,  illetve  egy‐egy  állatorvos  praxisához  köthető  csoportok.  Az  önkormányzat  és  a  civil 

szervezetek folyamatos, egymást támogató együttműködése szükséges.  

Egyenlőség 

Fontos  koncepcióalkotási  elv  az  is,  hogy  törekedni  kell  a  kutyatartó  és  a  nem  kutyatartó  lakosság 

igényei közötti egyensúly megtalálására. Az ebtartás infrastrukturális fejlesztései nem történhetnek a 

nem kutyatartók érdekeinek túlzott megsértésével. 



4 
 

Rendszerszemlélet 

Az egyes fejlesztési elképzelésekre nem mint önálló, megvalósítandó projektekre kell tekinteni, hanem 

mint  egy  nagy,  komplex  jövőkép  építőelemeire,  amelyben  az  elemek  egymást  segítő  szinergista 

hatásaival  is  számolni  lehet.  Az  egyes  projektek  megvalósulása  a  gyakorlatban  mozaik‐szerűen 

történik, azonban egy jól megfogalmazott jövőkép és koncepció segít megtartani a helyes irányt.  

2. CÉLOK 

2.1. A KERÜLETBEN ÉLŐK FELELŐS EBTARTÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ ÁTFOGÓ CÉLOK 
MEGHATÁROZÁSA 

 

Korszerű, átlátható jogi és intézményi környezet 

Óbuda‐ Békásmegyer területén élő ebek száma csak becsülhető, pontos adatokkal nem rendelkezik az 

önkormányzat. A korszerű, átlátható jogi és intézményi környezet megteremtésével ösztönözhető a 

lakosság  együttműködési  hajlandósága  és  az  önkormányzat  is  pontosabb  képet  kap  a  fejlesztési 

irányok meghatározásához. A  lakosság bevonása  a  döntéshozatalba  segítheti,  hogy egy elfogadott, 

ezáltal fenntartható rendszer alakuljon ki. A korszerű, átgondolt jogi környezet segíti a jogszabályok 

betarthatóságát, betartásuk hajlandóságát. 

Több rétegű infrastrukturális rendszer kiépítése 

Óbuda‐ Békásmegyer változatos településképével többféle kutyatartási igénynek is meg kell feleljen. 

A  kutyatartás  infrastrukturális  feltételeinek  megteremtése  nem  kötelező  önkormányzati  feladat, 

ugyanakkor az önkormányzat érdeke, hogy a megfelelő környezet megteremtésével elősegítse a békés 

együttélést. 

Felelős kutyatartás szemléletének elterjesztése  

Az ebtartási stratégia nem lehet sikeres, ha csupán csak szigorú kereteket szabva a fizikai környezetet 

fejlesztjük.  Legfontosabb  feladat a  szemléletformálás, amely minden egyéb ebtartással kapcsolatba 

hozható  tevékenység  alapját  jelenti.  A  nézőpont  változás  a  társadalom  minden  rétegét  érintően 

szükséges a városi kutyatartás feltételeinek, igényeinek, etikai vonatkozásainak megismertetéséhez.  

Közösségért felelős társadalom kialakulásának ösztönzése, partnerség ösztönzése 

Minden  jóakarat  és  legnagyobb  szakmai  hozzáértéssel magvalósított  beruházás  is  csak  akkor  válik 

élővé, a helyiek számára szerethetővé, ha azt az adott közösség bevonásával tervezik és valósítják meg. 

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

részvétel, az önrendelkezés lehetőségeinek kialakításával lehet a lakosság érdeklődését felkelteni és 

kielégíteni  saját  életkörülményeik  önálló  alakítása  iránt.  A  kutyatulajdonosok  a  napi  séták  során 

közösséggé kovácsolódnak, a kedvenceik érdekében hajlandóak tenni is. Egy‐ egy kialakult közösséggel 

pedig könnyebb az együttműködés, a közös célok megtalálása és megvalósítása. A közösen létrehozott 

értékekért pedig a közösség kiáll, várhatóan óvja és fenntartja azt. 
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2.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 
 

→ KORSZERŰ, ÁTLÁTHATÓ JOGI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET 

Helyi kutyafuttatásra kijelölt területek kijelölésének egyértelműsítése 

Óbuda‐ Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/1999. (VII. 28.) rendelete az ebtartásról 

többször került módosításra, legutóbb 2012‐ben, majd pedig az önkormányzat 2017‐ben hatályon kívül 

helyezte. Ezzel együtt hatályát vesztették a  rendelet mellékletei  is,  többek között a kutyafuttatásra 

kijelölt területek listája is. A kerület vezetése 2012 óta új kutyafuttatókat alakított ki. Ugyanakkor az is 

jól  látható,  hogy  a  kutyázás  számára  tiltott  parkok,  zöldterületek  listája  is,  bár  szintén  hatályát 

vesztette,  újragondolásra  szorul.  Újpest  példája  alapján,  ahol  általában  lehet  póráz  nélkül  kutyát 

sétáltatni, "Gazdi,  itt még ne engedj el!" tábla bevezetésével lehetne azokra a területekre felhívni a 

figyelmet, ahol a közösség szempontjából nem javasolt a szabadon kutyázás. Külön táblázással lehet 

kijelölni az elsősorban kutyafuttatásra kijelölt területeket is, pl. a Duna‐parton található kutyafuttatót. 

A  kérdőíves  felmérés  eredményeként megállapítható  volt,  hogy  a  lakosság  80%‐a  engedményeket 

biztosítana  a  képzett,  vizsgázott  ebek  és  tulajdonosaik  számára.  A  jogi  környezet  átgondolásakor 

lehetőség nyílik az engedmények meghatározására is.   

Ebösszeírás hatékonyságának növelése, térinformatikai rendszerbe való integrálása 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján az eb tartási helye szerint 

illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 

járványvédelmi vonatkozásai miatt háromévente legalább egy alkalommal összeírást végez. A kerület 

az ebtartók által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilvántartást köteles vezetni. Az eb tulajdonosa 

és tartója az összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a helyhatóság rendelkezésére bocsátani. 

Ezek  létfontosságú  adatok.  Például  elkóborolt  eb  harapása  esetén,  amennyiben  a  kutya  chippel 

ellátott, kartotékba bejelentett, azonnal rendelkezik az önkormányzat információval a tulajdonosról, 

az oltásról, illetve a kutyát ellátó állatorvosról. A kutyák chippel való ellátását is törvény írja elő és a 

gazdák  túlnyomó  többsége  ennek  a  kötelezettségének  eleget  is  tesz.  Az  ebtulajdonosok  mára 

megértették a transzponderrel való megjelölés fontosságát, egy fajta biztosítékot látnak a regisztrált 

chipben.  A tulajdonosok azonban nem értik, hogy miért kell két külön adatbázisban nyilvántartani az 

ebeket,  nem  látják  az  összefüggéseket,  kapcsolatokat  (vagy  éppen  a  kapcsolatok  nem  létét)  a 

különböző adatbázisok között. Sokszor az emberek nem értik a törvény szükségességét és félnek is az 

adataik  felhasználásának  következményétől.  Mindezekből  fakadóan  nagy  ellenállás  mutatkozik  az 

ebösszeírással kapcsolatban.  

Az ebösszeírás kapcsán a legtöbb esetben a következő kérdések merülnek fel az állattartók részéről: 

 albérleteseknek is kell‐e kitölteni? 

 ha van microchip minek az ebösszeírás? 

 minek kellenek ezek az információk, miért pont ezeket kérdezik? 

 kik és mire fogják használni a kapott információkat? 

 annak is ki kell‐e töltenie, aki már 3 éve megcsinálta? 

Ezekből  is  látható,  hogy  milyen  fontos  a  kommunikáció  a  gazdák  felé,  hogy  ne  csak  a  törvényi 

kötelezettséget és a büntetés mértékét tudatosítsuk feléjük. Láthatóan többen töltik ki az adatlapot, 



6 
 

ha a hasznosságát emeljük ki. Ugyanakkor ezeket a hasznokat az önkormányzatnak is fel kell ismernie. 

Ha  a  beérkezett  adatokat  egyből  a  meglévő  térinformatikai  rendszerhez  kapcsolja,  akkor  már  a 

kutyafuttatók  szükséges  elhelyezéséhez  is  fontos  információt  kaphat,  láthatja,  hogy  egy  adott 

lakóépületben hány darab kutya található, a kerületben hol vannak a kutyások által sűrűbben lakott 

területek.  

Ahhoz, hogy a kutyatartók megtegyék kötelességüket, szükséges a  lehető  legegyszerűbb megoldást 

felajánlani  nekik.  Egy webalapú  felület  lehetőséget  ad  a  gyors  kitöltésre.  Cél  egy  frissíthető  online 

felület megalkotása. Az ügyfélkapu vagy a közműszolgáltatóknál regisztrált felhasználófiók mintájára 

létrehozott fiók előnye az, hogy az önkormányzat 3 évente pusztán egy figyelemfelhívó kampánnyal, 

közvetlen  e‐mail  eléréssel  emlékezteti  a  gazdikat  a  regisztrációra,  illetve  a  már  korábbi  években 

megadott adatok frissítésére (a teljes adatlap újbóli teljes kitöltése nélkül.) Ez a rendszer tehát mindig 

aktuális adatot fog tartalmazni megkönnyítve a kutyatartó és az önkormányzat feladatát egyaránt.  

Az online felület automatikusan egy adatbázist készít az ebtulajdonosokról, tehát a regisztráció után 

nincs szükség további kezelésre. Mindezt szükséges kiegészíteni egy offline lehetőséggel. A papíralapú 

regisztráció megtartása mellett az szól, hogy az internetes felület nem mindenki számára hozzáférhető, 

az idősebb korosztály nem gyakorlott internet‐felhasználó, a személyes leadásnál dominál az átvételi 

elismervény kiadása a kötelezettség teljesítéséről. Fontos kérdés e mellett az aláírás szerepeltetése is, 

amelyet  Ügyfélkapu  nyitással  lehetne  csak  elfogadni,  ami  a  nem  gyakorlott  internet  használókat 

visszariaszthatja  az  adatszolgáltatás  elvégzéstől.  A  papír  alapú  lejelentés  megtartása  mellett 

természetesen kialakítható az elektronikus rendszer is.  

→TÖBB RÉTEGŰ INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZER KIÉPÍTÉSE 

Kutyafuttató kijelölésének alapelvei, többrétegű rendszer kialakítása 

A modern kutyás közösségi életforma két főbb tevékenységből áll. Az egyik a kutya egészségügyi és 

szociális igényeinek kielégítése: a kutya rendszeres futtatása, a kutyával való közös játék, tanítása, más 

kutyákkal való találkozás. A másik tevékenységi forma a gazdi életmódjából adódó tevékenységek, ahol 

kísérőként jelenik meg a kutya, tehát a kutya szinte mindenhol ott van, ahol a gazdája.  A tervezéskor 

érdemes tisztázni, hogy mikor, melyik igényre koncentrálunk.  

A  családi  házas  területeken  és  a  sűrűn  lakott  lakótelepeken más‐más  kutyás  életforma  alakult  ki. 

Térben  és  időben  is  (pl.  egészségügyi  séta,  esti  nagyséta,  játék)  megkülönböztethetünk 

kutyasétáltatási, kutyafuttatási  igényeket. A kutyafuttatásra kijelölt  területek nem csupán közterek, 

hanem közösségi helyek is egyben. Itt nyílik rá alkalom, hogy az emberek megéljék a környékkel és az 

egymással való kapcsolatukat, a kutyatartók pedig a közös program által közösségé formálódjanak.  A 

kutyázás egy összetett rendszer, amely erős szokásrendre és jelentős társadalmi igényre épül. Ahogy 

az ember, úgy a kutya is szociális lény, akinek szüksége van felfedezésre, fizikai és szellemi kontaktusra 

az őt  körülvevő  világgal. A  kutyatartók  egy  sajátos  csoportja  a parkhasználóknak,  de  a  zöldterület‐ 

használatukat ugyanazok a talán még önmaguk számára sem megfogalmazott igények vezérlik: 

1. Megközelíthetőség és kapcsolat szempontjából: könnyen elérhető, jól körbejárható. 

2. Kényelem és összkép szempontjából: biztonságos és tiszta. 

3. Funkciók és tevékenységek szempontjából: élő és elfoglaltságot, szórakozást nyújtó. 

4. Közösségi szellem szempontjából: ahol barátokkal, ismerősökkel találkozunk, oda szívesebben 

megyünk.  
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Ugyanígy megfogalmazható, hogy azokra a helyekre nem mennek  

 ahol sok a felesleges és diszfunkcionális elem  

 ahol nincsenek találkozási pontok  

 ahol túl sok a közelben a jármű  

 ahol kihalt a terület.  

Óbuda‐ Békásmegyer területén a zárt kutyafuttatók egy‐ egy forgalmasabb út zöldsávjában kerültek 

kialakításra.  Ennek  egyrészt  érthető  okai  vannak  (zajhatás,  tulajdonjogi  kérdések).  A  kutyafuttatók 

kijelölése  általában  a  lakótelepi,  sűrűbb  beépítésű  területeken  történt.  A  jellemzően  családi  házas 

beépítések  közelében  nem  található  futtató.  Ellátatlan  területek  közé  tartozik  Csillaghegy, 

Békásmegyer‐Ófalu,  Aranyhegy,  Mocsárosdűlő,  Harsánylejtő,  Csúcshegy,  Óbuda  hegyvidékének 

jelentős része. 

Ezen elveket figyelembe véve Óbuda‐ Békásmegyer önkormányzatának célja egy több lépcsős rendszer 

kiépítése,  a  kutyafuttatásra  alkalmas  területek  differenciálása.  A  legkisebb  egység  a  sűrűn  lakott 

területek  esetén  a  kutya‐WC.  A  napi  sétáltatási  igények  kielégítésére  alkalmas,  300‐600  m‐es 

sétatávolságra elérhető, átlagban 500‐ 1000 m²‐ig  terjedő, kerítéssel elzárt  területek, kutyafuttatók 

kerültek kialakításra a kerületben. Ezek területe gyakran nem elegendő a kutyák lemozgatására. Sok 

esetben  szükség  lenne,  és  lehetőség  is  nyílna  a  kijelölt  kutyafuttatók  területének  növelésére. 

Kerületrészenként  szükség  lenne  nagyobb  kutyaparkok  vagy  kutyabarát  parkok  kialakítására, 

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  kutyabarát  parkként  lenne  szabályozható.  Vonzáskörzetük  egész 

Budapestet jelenti, kialakításukban természetközeli több hektáros szabad terület (pl. Hajógyári‐ sziget). 

Közösségi tervezés során kialakított kutyafuttató  

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

új  futtatók a  kutyázás  szempontjainak nem  felelnek meg, és ezért gyakran ki  is  szorulnak a kijelölt 

területről. A másik gyakori jelenség, hogy új zöldterületek tervezésekor kimaradnak a kutyás területek, 

nem kerül kialakításra futtatásra alkalmas parkrész vagy kutyafuttató.  Mindezek miatt a kutyatartók, 

az  önkormányzat  és  a  szakemberek  együttműködésével  szükséges  a  kutyás  közösség  bevonása  a 

közösségi  tervezésbe.  Az  önkormányzat  oldaláról  példaértékű  a  kerület,  ezen  belül  is  a  közterek 

megújításának  folyamata, a közösségi  tervezés gyakorlata.   Ugyanakkor segíteni kell, hogy a kutyás 

szempontok  a  tervezésbe  bekerüljenek,  megelőzve  ezzel  a  későbbi  használat  során  esetlegesen 

kialakuló  konfliktusokat.  Szakértők  bevonásával,  előzetes  szempontrendszer  felállítása  után  a 

közösségi tervezés során már külön felhasználói csoportként szükséges bevonni az ebtulajdonosokat. 

Ösztönözni szükséges a folyamatos párbeszédet már az első lépésektől, hogy a helyi kutyások lokális 

érdekei  és  szokásai  mentén  együtt  gondolkodva  indulhasson  el  a  tervezés.  Ezáltal  a  közösség 

motiválttá válik a kijelölt terület védelmére, gondozására. 
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Kutyafuttató kialakítása, felszerelése 

A  kutyafuttatók  kialakításakor  elsődleges  szempont  a  használói  csoport  szokásainak  felmérése  és 

igényeinek megismerése.  Amennyiben ez elmarad, a futtatókat a kutyások nem veszik használatba és 

elmarad a kialakításuk célja, a közparkok tehermentesítési funkciója. A felmérések szerint az elkerített 

kutyafuttatót az ebtulajdonosok csak megfelelően nagy méret esetén vennék igénybe. A tapasztalatok 

szerint  ennek  ideális minimális mérete  az  50*100m  lenne.  A  füves  kutyafuttatók  használata  során 

elengedhetetlen az időben történő karbantartás, fűnyírás, hogy a kutyák számára veszélyes gyomok 

ne  okozzanak  sérülést.  Minden  méretű  és  kialakítású  futtató  esetén  világítás  és  itatási  lehetőség 

szükséges. Általánosságban elmondható, hogy a gazdák többsége a hagyományos, sport célú agility 

pálya  kialakításától  a  helytelen  használatból  adódó  sérülések  miatt  fél.  A  kutyák  viszont  a  terep 

megmozgatását,  az  alagutakat,  gödröket,  dombokat  a  kergetőzés,  bújócska  során  nagyon  szeretik 

használni. Kevés, de jól megválasztott eszköz szükséges, inkább a természetes formák felé mozdulva. 

A  szabad  játékot  érdemes  előtérbe  helyezni.  A  nagyobb  kutyázásra  kijelölt  zöldterületek  esetén 

kevesebb játszóeszköz szükséges, inkább a természetes, élő, ezáltal tartósabb eszközök javasoltak. A 

vizes játszótér lehetősége jól alkalmazható lehet a családi játszótér esetében, azt a kutyák és gyerekek 

szívesen használják, alkalmat ad a közös játékra. 

Kutyabarát Óbuda  

A kutyabarát Óbuda megteremtésének egyik feltétele a kutyás infrastruktúra kialakítása, amely annyit 

jelent,  hogy  egy‐  egy  közpark újragondolásához  kapcsolódva a  köztéri  csapok  kiválasztásánál  olyan 

modell  is kerüljön kihelyezésére, amiből a kutya  is tud inni és tisztítható. Szemetesek a kutyatartók 

számára  is  elérhető  helyen  és  sűrűségben  kerüljenek  kihelyezésre.  Világítással,  alacsonyabb 

sövénysávokkal  a  kutyatartók  számára  ajánlott  területek  az  esti  séták  során  kiemelhetőek,  így 

kerítések, táblák nélkül is egy‐egy területre irányítható a kutyás használat. 

A  családi  házas  területek  kutyás  életformája  eltér  a  lakótelepi  kutyás  élettől.  A  felelős  kutyatartás 

ezeken a területeken is elterjedőben van. A felmérések szerint a kutyával való foglalkozás, a napi szintű 

séták itt sem maradnak el. A kutyás infrastruktúra viszont ezeken a területen sokkal kevésbé kiépített, 

a kutyafuttatók leginkább a sűrűbb, nagyvárosias területeken kerületek kialakításra, sem humán, sem 

kutyás szemetesek nem jellemzőek. Óbuda‐ Békásmegyer folyamatosan fejleszti a kutyaürülék‐gyűjtő 

edények hálózatát. Feladatának tekinti ezeknek az ellátatlan területeknek a felszámolását.  

→FELELŐS KUTYATARTÁS SZEMLÉLETÉNEK ELTERJESZTÉSE  

Tájékoztatás, kommunikáció 

A  kutyatartásból  adódó  legtöbb  probléma  feloldható  hatékony  kommunikációval.  Ezért  a  stratégia 

egyik alappillére kialakítani az önkormányzat saját kutyás programját. A 2016‐os megalapozó vizsgálat 

során  elvégzett  kérdőívezés  alapján  az  „Óbudai  Felelős Gazdi  Program”  elnevezés  kapta  a  legtöbb 

szavazatot.   Ez a program segítheti a kutyatulajdonosokat tájékozódni az őket érintő területeken. A 

felelős  kutyatartásról  szóló  kiadvány  elkészítésével  is  segíteni  kell  a  kerületi  kutyás  lakosságot.    A 

fotókkal illusztrált, jól olvasható füzet a kutyatartásra vonatkozó szabályokon túl számos más, hasznos 

információt is tartalmazna. A kutyatartással kapcsolatos információkat kerület weblapján, jól látható 

menüpontként érdemes lenne feltüntetni. Egy facebook ‐ oldalt is érdemes kialakítani a kommunikáció 

megkönnyítése érdekében.   
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Oktatás, nevelés 

Az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  szóló  1998.  évi  XXVIII.  törvény  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. 

A törvény ezen paragrafusának teljesítése a legfontosabb feladatok egyike, hiszen a békés együttélés 

alapjait  csak  oktatással  lehet megteremteni,  leginkább  a  7‐15  éves  korosztállyal  való  foglalkozások 

keretében.  Minden  korosztályt  a  saját  nyelvén  kell  megszólítani,  és  kompetenciaszintjüknek 

megfelelően biztosítani tudás‐ és eszközanyagot a gyermekek számára. 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). Az 

oktatás elsődleges célja, hogy felkészítse és megtanítsa a gyermekeket arra, hogyan adjanak jeleket a 

kutyáknak, és azt  is,  hogy a  kutyák  jeleit hogyan értelmezzék. A gyerekek 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. Felismerve a kutya gondolatait,  

elkerülhető egy esetlegesen veszélyes szituáció.  

Előadássorozat 

Az  előadássorozat  célja,  hogy  a  felelős  kutyatartás  ne  csak  elméletben  létezzen  Magyarországon, 

hanem a gyakorlatban is működjön. Az Önkormányzat ezen alkalmakkal a felelős kutyatartókat kívánja 

megszólítani,  előadások  segítségével  információkat  és  javaslatokat  adni  a  kutyák  ápolásával, 

egészségével,  nevelésével  kapcsolatban.  A  nem  kutyatartó,  de  érdeklődő  lakosság megszólítása  is 

fontos  egy‐egy  előadás  keretében,  hiszen  ezek  az  egymás  megértését  segíthetik,  csökkenthetik  a 

kutyás‐nem kutyás ellentéteket is.  

→PARTNERSÉG 

Közösségért felelős társadalom kialakulásának ösztönzése 

Óbuda‐  Békásmegyer  bevezette  a  közösségi  tervezés  gyakorlatát  a  nagyobb  városfejlesztési 

projekteknél. A tervezés során a kutyás használat a probléma felvetésnél, a jelenlegi használat során 

még  megjelenik,  de  a  további  tervezési  folyamatban  eltűnik.  Mára  a  legtöbb  kutyafuttatóhoz 

kapcsolódik facebook ‐ közösség is, amelyen keresztül a gazdák megszólíthatóak és aktivizálhatóak.  

A kutyatartás kultúrájának kialakulását nagyban segítheti a kerületben dolgozó állatorvosokkal való 

partneri  együttműködés.    Az  állatorvosok  közvetlen  kapcsolatot  jelentenek  a  gazdákhoz.  A  kerület 

weblapján és a kutyatartásról szóló kiadványban ingyenes bemutatkozási  lehetőséget kell számukra 
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biztosítani, cserébe az önkormányzati programok közvetítéséért és a kutyatartók felelősségébe tartozó 

feladatok ellátásáért (pl. ebösszeírásra való figyelemfelhívás). 

Szabályozási környezet 

Óbuda‐ Békásmegyer Önkormányzata Településrendezési szerződések keretében kívánja segíteni az 

ingatlanfejlesztések kapcsán a közterületek minőségi javulását, partneri fenntartását. Ennek keretében 

különös figyelmet kíván szentelni a kutyafuttatók kialakítására. Ha a vizsgálati anyagban ismertetett 

tendenciát vesszük alapul, akkor Óbudán minden 4. emberre jut illetve minden 2. háztartásban él egy 

kutya. Ebben az esetben láthatjuk, hogy az önkormányzatnak minden nagyobb lakóterületi beruházás 

esetén jelentős kutyaszám növekedéssel kell számolnia, amit a jelenlegi infrastruktúra hálózatával nem 

tud kielégíteni Ezért egy olyan arányrendszer kidolgozására, településrendezési szerződésekben való 

érvényesítésére  van  szükség,  amely  képes  ezt  a  problémát  kezelni,  és  a  várható  kutyaszámhoz  – 

amennyiben erre mód és lehetőség van a területen, egy meghatározott távolságon belül kutyafuttató 

létesítését irányozza elő.  

2.3. A FEJLESZTÉSI CÉLOK KIJELÖLÉSE A 2017‐2018‐AS ÉVRE 

Az Óbudai Felelős Gazdi Kutyás 
Program 2017‐2018‐as tervezett 
programpontjai    

Tartalom  Megvalósítási terv 

Óbudai Felelős Gazdi Program 

Kommunikáció 
A  kerületi  kutyás  témák  csatornázása 
jelentősen segíti a kommunikációt a kerületi 
kutyás lakosok, állatorvosok, civilek között. 
Ezen kommunikációs rendszer megalkotása 
a további munkát segíti, és lehetőséget ad a 
hiteles  és  hatékony  fejlesztésekre,  legyen 
szó közösségi, ismeretterjesztő vagy családi 
programokról. 

Óbudai  Felelős  Gazdi  Program  az  Óbuda‐
Békásmegyeri  Önkormányzat  kutyás 
programja 

Arculati terv, logó, plakátok 

Facebook ‐ oldal 

Rendezvényeken  való  megjelenés 
kelléktára, molinó, bowflagek, matrica 

Kapcsolattartás a lakossággal 
 

 

Rendezvények tervezete a 2016‐

2017‐es megvalósult programok 

alapján, a programterv igény szerint 

módosítható 

Óbuda Civil Nap 

ÖKO7 

Kerületi rendezvényeken való megjelenés 

Folyamatos 
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A Stratégia bemutatása és 

egyeztetése 

A 2017‐os év során elkészült stratégiai terv, 

a kutyatartással foglalkozó civilek és 

önkormányzati szereplők bevonása és a 

folyamatok átláthatóvá tétele fontos 

feladat. 

1. Ezt  egy  belső  egyeztetésen 

szeretnénk  megtenni,  ahol  jelen 

vannak  a  Főépítészi  és 

Várostervezési  Iroda,  az  Igazgatási 

Főosztály  Közterületi  és 

Környezetvédelmi  Osztály,  a 

Jegyző,  Óbuda‐Békásmegyer 

Közterület‐felügyelete,  az  Óbuda‐

Békásmegyer  Városfejlesztő 

Nonprofit  Kft.,  az  Óbudai 

Vagyonkezelő  Zrt,.  a  Helyi  Civilek 

képviselői, akik felé kutyás témában 

történhet megkeresés. 

2. Civil  bemutatás:  A  kerületi 

programok során és a sajtóban 

 

2017. ősz 

Közösségi  tervezések  szakmai 

támogatása  Az Óbuda‐Békásmegyer Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. által tervezett közösségi 
tervezésekbe való szakmai bevonódás, 
annak szakmai támogatása, a közösségi 
fejlesztésekbe való becsatlakozás 

 Flórián tér 

 Derű utcai tervezés  

 Holdudvar 

 Felmerülő folyamatokba 
csatlakozás 

 

Javasolt  tematika:  területenként  1  kutyás 

témakörű egyeztetés a meglévő tematikába 

illeszkedően  (személyes  részvétel),  a 

meglévő  kérdőívek  kutyás  témájú 

kiegészítése,  kutyás  javaslattétel/terv 

elkészítése és bemutatása. 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

2017. május 17. 
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Az  Első  budapesti  kutyastrand 

kialakítása  Közösségi tervezés: rendezvény, kérdőíves 
felmérés, javaslattétel a tervre 

Átadó rendezvény 

 

 

2017. nyár vége 

 

2018. nyár eleje 

 

Óbudai  Felelős  Gazdi  Program 

kisokos 

 
A megismert információ feldolgozása és 
gazdibaráttá tétele egy rövid, érthető 
kiadványban, amely online is elérhető. 

 futtató térkép 

 kutyaürülék‐gyűjtő zacskók elérési 
pontjai  

 ebösszeírás elérhetősége 

 újkutyásként... 

 állatorvosok, ügyelet 

 ha kutyát talál 

 chipleolvasás 

 futtató bejelentés, kutya WC 
elérhetőségei 

 hajléktalanok hova tudnak menni 
kutyával 

 

 

2017. december 

Önkormányzati ebrendelet 

helyett, önkormányzati 

szabálytár kialakítása 

Mivel az önkormányzati ebrendelet 
törlésre került, szükséges megalkotni azt a 
szabályrendszert, amelyben érthetően 
élhetnek a kutyatartók és a kutya nélkül élő 
lakosok közösen. 

Tervezett: 

Támogatási év 

vége  

 

A kutyafuttatók 

elhelyezkedésének és 

méretének tisztázása  

 
A megalapozó vizsgálat elkészítésekor több, 
egymásnak  ellentmondó  forrással 
találkoztunk, míg  saját méréseink  is  újabb 
adatokat  hoztak.  A  kutyafuttatók  pontos 
helyszínei  és  méretei  (elkerített  és 
kerítéssel nem rendelkező) összegyűjtése. 

Tervezett: 

Támogatási év 

vége 

Kutyafuttatók kitáblázása  A megalapozó vizsgálat során kiderült, hogy 
nehézségekbe  ütközünk,  amikor  a 
helyszínen  keressük  a  futtatókat.  Ennek 
megkönnyítésére  szeretnénk  egy  egységes 
megjelenést  adni  minden  futtatóhoz, 
pontos adatokkal.   

Tervezett: 

Támogatási év 

vége 

 

Projekt koordináció 

 

 
Projekt koordináció 
Szaktanácsadás 
Fejlesztési javaslat egyeztetése 
Médiában való megjelenés  
2017‐2018‐as beszámoló készítése 
2018‐2019‐es fejlesztési javaslat 
elkészítése 

 

Folyamatos 
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2018‐2019‐es fejlesztési javaslat 
egyeztetése 
 


