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1. Helyzetfeltárás szükségessége

Budapesten a kutyatartók száma az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett, lassan a III.
kerületben megközelíti a kisgyermekek számát is. A kutyatartás szabályozása így tehát a budapesti,
ezzel együtt a kerületi lakosság jelentős részére vonatkozik. Az évek során a kutyák szerepe,
hasznossága is sokat javult a társadalomban. Mára már elfogadott tény, hogy a kutya társállat, és
tudományos eredmények is alátámasztják a kutyatartás életminőség javító hatását. A szolgáltatások
terén is egyre többen nyitnak a társadalom kutyát/kutyákat tartó csoportja felé. Ugyanakkor az évek
során az ebtartással kapcsolatos meghozott rendeletek nem sokat változtak (a kerület 1999‐ben
alkotta meg ebrendeletét), nem követték le a társadalmi változásokat. Általánosságban elmondható,
hogy mind törvényi és rendeleti szinten tartalmukban elavultak, ezért 2017. március 30‐án hatályukat
vesztették.
Annak ellenére, hogy a kutyák száma növekedett, a szabályokat a kutyatartók kis száma tartja be,
mégsem váltak veszélyesebbé az utcák, sőt, sok tekintetben javulás tapasztalható a közösségi
kutyatartás terén. Kialakulóban van egy élhető állapot, melynek szerves része a közösségi kutyás és a
nem kutyás közös megegyezése a békés együttélés érdekében. Bár a kutyás és nem kutyások közötti
ellentétek is csökkenő tendenciát mutatnak, még mindig jelentős ellentéteket tapasztalhatunk. A „nem
kutyások” a szabályok be nem tartását kérik számon a gazdáktól, míg a kutyatartók a nevelés előtérbe
helyezését, a szabályok szigorúságának feleslegességét tartják a legfontosabbnak, —és az ezek miatti
véleményük szerint—hátrányos megkülönböztetés csökkentését szeretnék elérni. Sokan hajlandóak
lennének kutyás vizsgát tenni annak érdekében, hogy e megkülönböztetés alul mentesüljenek és több
szabadságot kapjanak a kutyájukkal való közösségi együttélés során. Ilyen például a szabadon, azaz
póráz nélküli kutyasétáltatás futtatásra nem kijelölt helyen, szabad parkhasználat jelenleg tiltott
területeken. Ezen új társadalmi életforma jellemzője, hogy sok szempontja még pontosan nincs
meghatározva, és objektív paraméterek helyett egy közösségi optimalizálás az, amely fenntartható és
jól működő megoldást szülhet.
A városi kutyatartás mára életmód lett, mely a társadalom minden rétegét érinti, de ennek közösségi
felismerésére és elfogadására még várni kell. Vizsgálatunkban különböző elvárásokat állítunk egymás
és a városvezetés felé. Óbuda‐ Békásmegyer Önkormányzata 2016. májusában a kerület Ebtartási
Stratégiájának elkészítése mellett döntött. A stratégia 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.
A vizsgálat célja, hogy a lakosság minden rétegének igényeit feltérképezze kérdőívek, rendezvények
segítségével. Helyszíni bejárások alapján ad képet a kutyafuttatók jelenlegi állapotáról,
megközelíthetőségéről, esetleges további vizsgálatra érdemes zöldterületekre tesz javaslatot. A
helyzetfeltárásra épülve megfogalmazható a kerület jövőképe, stratégiai fejlesztési céljainak, a
megvalósítást szolgáló beavatkozások, valamint a megvalósítás eszközeinek meghatározása.

2. Magyarországi kutyás helyzet

4

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 ‐ pár 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 az 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. A kutyák
pontos számára vonatkozóan csak becslések vannak, ezek szerint 2‐2,5 millió kutya él ma
Magyarországon. Budapest esetében a felnőtt lakosságnak több mint 25 százaléka kutyatartó, ami azt
jelenti, hogy minden 4‐dik emberre jut egy kutya.

forrás: EBOVO

forrás: EBOVO

forrás: EBOVO

A Studio Metropolitana Kht. 2006 elején a budapesti lakosság körében végzett felméréséből kiderül,
hogy a fővárosi lakosság közel fele tart az otthonában valamilyen állatot, az állomány 29 százaléka
kutya.
Ennek a nagy létszámú kutyának a szabad lemozgatására, mint azt a jogszabályokból láthatjuk, csak a
kutyafuttatók állnak rendelkezésre. Egy kutyatulajdonos viszont több futtatót vesz igénybe napi sétái
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során, és sokszor a kerülethatár sem jelent fizikai korlátot. Monoki Nikolett kutyatartás szabályozásáról
készített szakdolgozatában szereplő 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. Egy átlagos gazda a hétköznapok során csupán kb. 1
órát tud tartalmas kutyasétáltatásra szánni. A tartalmas időtöltés érdekében pedig az idő nagy részét
nem a futtató felkeresésére fogja fordítani, hanem a tartási helyhez legközelebb eső biztonságos
zöldterületet veszi igénybe. Sok esetben pedig a kutyások azok, akik a kerületek zöldterületeit, parkjait
az év minden szakában, kb. 3 órás időtartamban használják.

forrás: Monoki Nikoletta : Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok, szakdolgozat, Budapesti Corvinus
Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2011

3. Óbuda‐ Békásmegyer kutyás helyzetképe

3.1. Ebtartás helyzetével kapcsolatos felmérés kérdőív alapján
2016 májusában az EB OVO civil szervezet a helyi önkormányzat megbízásából internetes és személyes,
papíralapú kérdőívezéssel mérte fel Óbuda‐ Békásmegyer kutyás helyzetét. A felmérésben külön
kérdőív állt a nem kutyatartók és az ebtulajdonosok rendelkezésére. Bár a felmérés nem ad
reprezentatív eredményt, mégis, a majd egy hónap alatt beérkezett válaszok kirajzolják az
ütközőpontokat és segítenek megtalálni a békés együttélés lehetőségét.
A felmérésben a válaszadóknak csupán a negyede volt nem kutyás.
A kutyatartó válaszadók 71%‐a 1 db, 24%‐a 2 db, 3 vagy annál több kutyát 5%‐a tart. A kutyák méretére
vonatkozóan teljesen egyenletes az eloszlás a 10 kg alatti kutyáktól kezdve a 45 kg‐os kutyákig, míg 45
kg testsúly feletti ebet csupán a válaszadók 3%‐a tart.
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A fajtaválasztás tekintetében a válaszadók 58%‐a nyilatkozott úgy, hogy ismeri a kutya fajtájából adódó
igényeit és aszerint választott. A második legjelentősebb csoportba tartozók (30%) pedig mentett,
örökbefogadott kutyát tartanak, melyet leginkább érzelmi, szimpátia alapon választottak.
A kutyasétáltatás terén kirajzolódó kép azt mutatja, hogy a felmérésben részt vett lakosok jellemzően
háromszor vagy annál többször viszik ki sétálni naponta a kutyát. Azok száma, akik úgy nyilatkoztak,
hogy egyáltalán nem sétáltatják a kutyát, mert kertben tartják, csupán 5%, ami a kerület családi házas
övezeteit tekintve igen alacsony szám. Hétvégente a válaszadók 55%‐a változtat a napi kutyasétáltatási
szokásain. Hosszabb sétákat szerveznek, leginkább kirándulnak a kedvenceikkel, kutyás programokat
szerveznek (pl. kutyaiskolába járnak). A kerületben ilyenkor a hegyvidéki, erdős területeken kívül
többen a Duna‐partot vagy az Óbudai‐szigetet keresik fel. A nem kutyások a hétvégi parkhasználatukra
vonatkozó kérdésre 56%‐ban azt a választ adták, hogy nem szokták a parkokat használni.
A sétáltatás idejét tekintve nem mutatkoznak nagy eltérések, mégis azt mondhatjuk, hogy a
kutyasétáltatás fő időszaka a reggel 6‐8 órai időpontra (munkába menetel előtt), míg este a 18‐22 óráig
tartó (munkavégzés befejezését, hazaérkezést követő) időszakra tehető. Egy‐ egy séta alkalmával a
gazdák fél és 1‐2 óra közötti időt töltenek el a kutyájukkal.

A nem kutyatartó parkhasználóknak is feltettük a kérdést, hogy mely időszakokban használják
intenzíven a zöldterületeket. A kutyások viszonylag kiegyenlített képéhez viszonyítva már sokkal
hullámzóbb képet kapunk, de a csúcsidőszak itt is a 17‐20 óra közötti időszakra tehető. A reggeli
órákban intenzívebb használat inkább a 10‐12 óra közötti időszakban mutatkozik. Ez azért is érdekes,
mert a 6‐8 órai kutyás csúcsban nincs kiemelkedő nem kutyás forgalom a parkokban, míg a
kutyamentesebb, csendesebb délelőtti órák a nem kutyásoknak kedveznek. Az esti órákban a 8 utáni
időszak mondható inkább a kutyasétáltatóknak kedvezőbb időszaknak. Ez a felmérés ugyanakkor nem
vizsgálta a téli‐ nyári időszakban való eltéréseket, az egyes parkok közötti eltéréseket (ez majd egy
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későbbi pontosabb vizsgálat tárgyát képezi). Mindemellett a kora reggeli és késő esti időszakokban
zajló kutyasétáltatás külön konfliktusforrást jelenthet a lakók nyugalmának megzavarása miatt.

Arra a kérdésre, hogy mennyit hajlandó gyalogolni a kutyasétáltatási lehetőségért, a válaszadók 39,5%‐
a úgy nyilatkozott, hogy 600‐1000‐t, 29,4%‐uk 300‐600‐t és 19%‐uk jár el autóval távolabbi helyekre.

A kutyatulajdonosok 80%‐a parkokat vagy nagyobb zöldterületeket keres fel a séta során. Ezek közül
a kutyások körében a legnépszerűbbek a Hajógyári‐sziget (budapesti szinten is jelentős kutyasétáltatási
szempontból), a Duna‐part (Békásmegyernél, Pünkösdfürdőnél), a Flórián tér, a Pacsirtamező utcai
Amfiteátrum, a Kiscelli parkerdő, a Római‐ part, a Hármashatárhegy valamint a Csobánka‐ tér. Itt meg
kell jegyezni, hogy Óbuda‐Békásmegyer Önkormányzatának a hatály alól kivont ebtartásról szóló
26/1999. (VII. 28.) Ör. 2. sz. melléklete korábban tartalmazta azon sétányok, parkok jegyzékét, ahová
nem volt szabad a kutyát bevinni. Ezek a Honvéd és Hegyláb utcák által határolt park (Gőtés tó parkja),
a Csobánka tér díszburkolata által határolt zöld terület, a Vörösvári út – Szőlő u. – Kiscelli és
Pacsirtamező u. által határolt park (Flórián téri park) teljes területe, a Nagyszombat utcai Amfiteátrum
területe, a Katinyi mártírok parkja valamint a Petőfi tér voltak. A nem kutyások körében szintén az
előbb felsorolt parkok a legnépszerűbbek, bár sokkal több parkot vesznek igénybe, így egyik sem
jelentősen kiugró az ő szempontrendszerükben. Meg kell azt is jegyezni, hogy az Amfiteátrum
egyáltalán nem, az Óbudai‐sziget pedig mindössze 3 válaszban lett megjelölve, mint a nem kutyások
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által használt terület. Több esetben a nem kutyások a kutyások jellemzően domináns használata miatt
nem vesznek igénybe zöldterületet pihenés vagy rekreáció céljából. A parkhasználatukra leginkább
jellemző, hogy csak áthaladnak a parkon (26%), vagy üldögélnek, sétálnak (25%) vagy játszótéri
eszközöket vesznek igénybe. (20%).

3.1.1. Kutyatartásból adódó közösségi konfliktusok
A nem kutyások körében feltettük a kérdést, hogy zavaró‐e számukra a kutyák jelenléte a parkban. A
válaszadók 51%‐a válaszolt nemmel, míg 49%‐ukat zavarja. A nem kutyásokat leginkább a kutyapiszok,
a figyelmetlenségekből adódó kisebb balesetek (pl. ütközések a játék hevében) és a kerékpárosok,
futók megugatása zavarja. (A válaszadók 53%‐a jelezte, hogy rendszeresen megugatják futás,
kerékpározás közben). A kutyák ugatása és egyáltalán a kutyák jelenléte csak közepes mértékű zavarást
jelentett számukra. Ugyanakkor a táblával jelzett kutyafuttatásra kijelölt területet (nem elzárt
kutyafuttatót) a válaszadók 77%‐a tartaná elfogadhatónak. Erre alkalmas helynek a lakóterülettől
távolabb eső zöldterületeket, a Hajógyári‐szigetet tartanák alkalmasnak. Játszóterek, futó és
kerékpárutak környékén, lakóházak között viszont nem tartják elfogadhatónak a kutyafuttatást, póráz
nélküli sétát, játékot.
Közösségi együttélés szempontjából a válaszadók úgy nyilatkoztak, hogy próbálnak a nem kutyások
igényeire figyelemmel lenni: 33%‐a kutyaürülék összeszedésével, a forgalmas sétányok, játszóterek
kerülésével (21%), szocializált kutyával próbálja a gyerekeket összebarátkoztatni (18%), késő esti, kora
reggeli órákban próbál a még alvókra figyelemmel lenni (12%). Ezen kívül megjegyezték, hogy a
helyzettől függően (gyerek, félő gyalogos) láttán, ha nincs pórázon a kutya, behívják. A nem kutyások
52%‐a mondta azt, hogy soha nem volt konfliktusa a parkokban a kutyásokkal.
Legfőbb problémaként a kutyaürülék fel nem szedését jelezték, és azt, hogy kérésre sem rögzítették
sokszor a kutyát pórázra, így az állat futóra támadt. Sokan jelezték, hogy nincs kapcsolat a gazda és
kutya között, nem ismerik a gazdák a kutyájuk temperamentumát, viselkedését. A nem kutyatartók
52%‐a gondolja úgy, hogy van a környezetében példaértékű kutya. Példaértékűnek azokat a kutyákat
tartják, akik megbízhatóak, barátságosak, jól neveltek, a gazdájuknak szót fogadnak, hívó szóra
reagálnak, gazdáik sok időt és energiát fordítanak a kutyával való foglalkozásra tanításra. Ezzel függ
össze az is, hogy mit várnának el minimálisan a környéken kutyázóktól a békés együttélés érdekében.
Itt is ugyanazok az igények fogalmazódtak meg, amik már eddig is felmerültek a problémák vagy a
példás kutyatartás kapcsán. Minden válaszban előkerült a kutyaürülék felszedése, az egymásra való
odafigyelés, együttműködés iránti igény a többi emberrel/kutyával, saját kutya ismeretének, a
kutyához idomuló viselkedés elvárása. Sokan a póráz használatot is elvárásaik között fogalmazták meg.
A kérdőívet kitöltő nem kutyatartók 63%‐a mondta azt, hogy ismeri is a környék kutyásait, szokott
velük beszélgetni és fontosnak tartja, hogy a gyerekei is megismerjék a kutyák jelzéseit. Arra a
kérdésre, hogy a kutyák jelzéseinek ismerete, a „kutyázás” oktatása segítené‐e az együttélést, a választ
adók 58%‐a mondta azt, hogy igen, bár nincs kutyája, de fontosnak tartja a saját gyerekeinél is az ilyen
módon történő ismeretek megszerzését. 24%‐uk gondolja azt, hogy segítené az együttélést, de csak
kis mértékben, és csupán 18%‐uk gondolja úgy, hogy egyáltalán nem segítené. A kitöltők 56%‐a
megnyugtatónak tartaná, ha a kutyatartást előzetes oktatáshoz kötnék, ezért több szabadságot
engednének, a parkok kijelölt részein szabadon történő kutyázást is elfogadhatónak tartanák. 24%
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mondta azt, hogy bár megnyugtatónak tartaná, de továbbra is csak a futtatókat tartaná
elfogadhatónak. Ugyanakkor a nem kutyatartók 80%‐a jelölte be, hogy elfogadhatónak tartaná, ha
iskolázott, engedelmességi vizsgával rendelkező kutyák szabadon mozoghatnának a parkok, sétányok
bizonyos területein. Másik oldalról viszont a felmérésben részt vett tulajdonosok kutyái közül 69% nem
rendelkezik engedelmességi vizsgával, iskolai vagy szakképzett oktatásban a kutyák 50%‐a részesült
valamilyen formában.

3.1.2. Futtatóhasználati szokások
A kutyafuttatók infrastrukturális
felszereltsége a gazdák 57%‐át
befolyásolja a napi kutyasétáltatási
szokásaiban. A meglévő futtatókat
a nyilatkozó gazdák 89%‐a nem
veszi igénybe. Ennek okaként vagy
azt jelölték meg, hogy nincs a
közelükben kutyafuttató, vagy ha
van, akkor az kicsi, nem lehet
lemozgatni a kutyát (az eb
méretétől függetlenül), unja, állapota nem megfelelő, de gyakori problémaként nevezték meg azt is,
hogy szocializálatlan kutyákat visznek be, aki mellé más már nem mehet be. Egy‐egy futtatót annak
mérete, a kutyás közösség miatt választanak, de a biztonság is fontos szempont. A futtatókat leginkább
az elszórt étel, hulladékkal való terheltsége és a füves területek gondozatlansága miatt kerülik el a
gazdák. A kutyatartók 86%‐a gondolja úgy, hogy integrált kutyás parkokra lenne szükség, ahol az egész
család közösen tud kikapcsolódni. A választ adó gazdák 75%‐a sétáltatja a kutyáját más ismerős
kutyákkal, így számukra a kutyasétáltatás csoportos tevékenység, közösségi kikapcsolódás. A napi séta
során leginkább labdáznak a kutyával vagy a kutyák egymás közötti játéka a jellemző. A kutyások
58,5%‐a úsztatja a Dunában eltérő rendszerességgel a kedvencét.
Gazdasági szempontból fontos a felmérésnek az az eredménye, hogy a kutyatartók 68%‐a vesz igénybe
kutyabarát szolgáltatásokat. Ezek közül leginkább a kutyás vendéglátó egységeket, szórakozóhelyeket
(28%) és a kutyás szállásokat (21%) részesítik előnyben. Lakóhely választás során is vagy
nagymértékben (37%) vagy egyáltalán nem (42%) befolyásolja a döntést a kutyasétáltatási lehetőségek
megléte, ugyanakkor mégis elmondható, hogy összességében a kutyás lakók 58%‐ának döntési
szempontjai között szerepel a kutyabarát helyek fellelhetősége.

3.1.3. Kutyatartás, a közösségformálás kulcsfontosságú eleme
A gazdáknak csupán 11%‐a tagja valamely hivatalos kutyás szervezetnek, ugyanakkor a baráti, ismerősi
alapon szerveződő, kötetlenebb Facebook ‐ csoportnak 48%‐uk tagja. 30%‐uk nyilatkozott úgy, hogy
rendszeresen részt szokott venni kutyás rendezvényeken. Ezek közül a kutyatartással, neveléssel
kapcsolatos előadások (32%), a kutyás sportok (25%) a legnépszerűbbek, de sokan jelezték, hogy
örökbefogadó, adománygyűjtő rendezvényekre járnak. Mindemellett a közös kirándulásokat,
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fajtatalálkozókat is sokan részesítik előnyben. Összefoglalva elmondható, hogy a kutyatartók többsége
egy kutyát tart. A kutyasétáltatás kapcsán a kutyafuttatókat a gazdák döntő többsége nem veszi
igénybe, nagyobb, szabad zöldterületeket keresnek fel. Konfliktusforrásként jelenhet meg, hogy
használat gyakoriságát tekintve a nem kutyások és kutyások körében is ugyanazok a legnépszerűbb
parkok. Az Amfiteátrumot és az Óbudai‐szigetet többségében kutyatartók használják.
Ellentmondásként jelenik meg, hogy pl. a Flórián tér parkjába korábban hivatalosan nem volt szabad
kutyát bevinni, mégis sokan használták kutyasétáltatásra, és az önkormányzat kérdőívében sokan is
támogatják ezt a helyszínt. Naponta 3 alkalommal 1 óra körüli időtartamra veszik ki a kutyákat,
évszaktól függetlenül. Ma már a kutyasétáltatás szokása a családi házas övezetekre is jellemző. Az
emberek kb. egy villamosmegállónyi távolságot hajlandóak gyalogolni a kutyasétáltatás lehetősége
érdekében. A parkhasználat intenzitása terén a kutyások és nem kutyások szempontjából konkrétan
meghatározhatóak azok az időszakok, amikor az egyes csoportok jelenléte erősebb, így akár „kutyás
nyitva tartás” is meghatározhatóvá válik. Az együtt élés szempontjából felvetett problémák a példás
kutyatartókról kirajzolt kép szerint a szemléletformálás, a kulturált ebtartás szabályainak elterjesztése
elengedhetetlen. Bár a nem kutyatartók jelentős része támogatná a nagyobb közterületi szabadságot
a vizsgázott ebek és gazdáik számára, a másik oldalról ezzel szemben még igen alacsony az iskolázott
kutyák száma.

3.2. Kutyás helyzetkép számokban
Óbuda‐Békásmegyer Önkormányzata 2014‐ben ebösszeírást végzett. Több, mint 3200 fő nyilatkozott
úgy, hogy nem tart ebet, és közel 5600 fő töltötte ki a nyomtatványt és tett eleget bejelentési
kötelezettségének. A kitöltött és leadott űrlapok adatai alapján megállapítást nyert, hogy a kerületben
az ivartalanított ebek aránya eléri a 30%‐ot. Az önkormányzat 2014. decemberi tájékoztatása szerint a
2010‐ben történt törvényi előírás változás óta a 2014‐es ebösszeírással együtt több, mint 9000 egyed
adatait tartalmazza a helyi adatbázis. Az önkormányzat becslése szerint a kerületben 10‐15 ezer ebet
tartanak. (Összehasonlításként 2012‐ben a kerület 0‐14 éves korosztályába tartozó lakónépessége
16868 fő1 volt.)
Óbuda‐ Békásmegyer adatbázisának 2014‐2016. közti időszakra vonatkozó adatai szerint a kerületben
összesen 5634 db kutyát tartottak nyilván. (Ez a szám a 2009‐2013 közti időszakban 3554 db volt.) A
vizsgálat további részében ezt a hivatalos számot használjuk.
A KSH adatai szerint a kerület lakásszáma 2016. január 1‐én 63051 db, a lakónépessége 130415 fő volt.
Ez azt jelenti, hogy a lakások csupán 9%‐ban tartanak kutyát, a lakónépesség 4%‐a kutyatartó.
2013‐ 2016 között a lakónépesség száma a kerületben 3%‐os emelkedést, a kutyák száma ugyanebben
az időszakban 37%‐os növekedést mutatott.
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KSH 2011‐es népszámlálási adata
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A népszámlálási
lakónépesség

Lakásszám

kutyaszám
(2014‐2016)

(önk‐i adatszolgáltatás
2016)

Kutyás lakások
aránya

Városrészek
Aquincum

1 019

872

51

6%

Aranyhegy‐Ürömhegy‐
Péterhegy

2 012

1777

270

15%

Békásmegyer

34 418

19572

1644

8%

Csillaghegy

12 140

7658

1004

13%

Csúcshegy

602

724

194

27%

Hármashatárhegy

–

‐

‐

Harsánylejtő

16

95

‐

‐

Kaszásdűlő

11 300

10769

544

5%

Mocsárosdűlő

998

665

89

13%

Óbuda

36 835

31939

1059

3%

Óbuda hegyvidéke

11 333

6955

604

9%

Óbudai‐sziget

–

‐

‐

‐

Rómaifürdő

11 699

7665

292

4%

Solymárvölgy

75

43

1

2%

Újlak

4031

1612

25

2%
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A listában szerepel a kerületben tartott 20 legnépszerűbb fajtájából 5 (német juhászkutya, amerikai
staffordshire terrier, rottweiler, drótszőrű magyar vizsla, drótszőrű német vizsla), azonban
elmondható, hogy a keverékek aránya a legmagasabb továbbra is (2009‐2013‐as időszakban 1204 db
volt, míg a 2014‐2016‐os időszakra a számuk 2129 db‐ra nőtt.)
A kerületben tartott kutyák 39%‐a kistestű, testtömegük nem éri el a 20 kg‐os élőtömeget.

4. Pórázról vagy a kutya felügyeletéről szóló jogszabályok

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012.évi II. törvény 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 kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 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. „ A Rendelet 14. §a
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
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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 20m² ‐nél kisebb területen tartósan, kistestű ebet 4
m‐nél, közepes testű ebet 6 m‐nél, nagytestű ebet 8 m‐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 Rendelet 17.§‐a
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.”
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). 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 eseti ügyekben született
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.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43/A. §‐a előírja az
szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését
általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni. Ezen
végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint az oktatási intézmények
előmozdítani.
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állatokkal
az iskolai
feladatok
kötelesek

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.

5. Óbuda‐ Békásmegyer kerület elemzése
5.1. Budapest fejlesztési dokumentumainak Óbuda‐ Békásmegyer területét érintő fejlesztési
elképzelései
5.1.1. Budapest Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója (Budapest 2030)
A fővárosi koncepció Óbuda területére a következő funkciókat és fejlesztési irányokat jelöli ki, melyek
kutyatartás szempontjából is érdekesek lehetnek:
 Új lakások építési lehetősége, valamint lakótelep rehabilitáció
 Zöldfolyosó és új városi zöldfelületek létrehozása
 Duna‐part, mint zöldfelület fejlesztési célterület
 Meglévő erdők védelme.
5.1.2. Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2020
Az Észak‐budapesti térség legfőbb fejlesztési iránya a barnamezős területek városmegújító
potenciáljának erősítése. Ennek alapvető feltétele a terület funkciógazdagságának növelése a lakó, a
kereskedelmi, a szolgáltató és a rekreációs területek optimális megosztásával. A projekttérség
látványát és egyben fejlesztési lehetőségeit is nagyban meghatározza a Duna vízfolyama. Cél a
rekreációs célú zöldhálózati rendszer fejlesztése a térség ökológiai adottságai mentén.
Fejlesztési céljai és programjai:
‐ a projektterületen található barnamezős területek átalakulásának elősegítése, a területek
élő városrésszé alakítása a rekreáció összvárosi igényeinek figyelembe vételével;
‐ a nagyvárosias kaputérségek, városrészközpontok és az átalakuló területek identitásnövelő,
multifunkcionális fejlesztése, a közlekedési rendszerhez kapcsolódó közterületek rendszerének
megújítása;
‐ a Duna‐partok elérhetősége a lakók számára, összefüggő zöldfelületi és funkciógazdag közterületi
rendszer kialakítása, természet közeli vízisport‐ és szabadidős célú fejlesztésekkel.
Középtávon tervezett Duna menti fejlesztések keretében a kerületet a következők érintik:





Római ‐ part fejlesztése parti sétány és kerékpárút fejlesztése, vízisport funkciók erősítése
Csillaghegyi‐ öblözet árvízvédelmi projekt
Óbudai‐sziget rekreációs fejlesztése szabadidős funkciók bővítése, zöldfelület minőségi
fejlesztése
Kiscelli Múzeum és park megújítása felújítás, funkciók bővítése, látogatóbarát fejlesztések
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Hajógyári sziget:
Mivel a III. kerület közigazgatási területéhez tartozik és
Budapest egyik legkedveltebb kutyasétáltató és –
úsztató helye a Hajógyári‐ sziget, érdemes áttekinteni
az erre a területre szánt fejlesztéseket.
A Hajógyári‐sziget 71 hektáros északi része, aminek
legnagyobb részét a Sziget Fesztivál helyszínéül is
szolgáló Május 9. park 46 hektárja teszi ki, a
„JövőSziget” (készítette: Város‐ Teampannon Kft. )
munkanévre hallgató, fejlesztési koncepció szerint
kevesebbet változna a mai karakteréhez képest.
Megmaradnának, de egyúttal megújulnának a
játszóterek, lenne szánkódomb és csúszdapark, az
erdősült, part menti zónákba pedig új kalandpark és
extrém sportok űzésére alkalmas gyakorlópályák
települnének. A Május 9. park törzsterülete
megmaradna rendezvénytérnek.
A kutyások által leginkább kedvelt területre a sziget
északi csücskébe az MKKSZ (Magyar Kajak‐ Kenu
szövetség) merész módon kiépítene egy 5,5 hektáros
szabad strandot, mondván, a szigetcsúcson néhány év
alatt megteremthetőek a fürdőzés feltételei. Másik új elem még a sziget eddigi hasznosításához képest,
hogy a Nagy‐Duna menti szakaszon elhelyezkedő parkrészeket bérbe adhatná a terület kezelője
például esküvőkre, céges alkalmakra, találkozókra, civil rendezvényekre.
A Hajógyári‐szigetnek a terv szerint ezen a részén többségében ingyenesen használható létesítmények
lennének, mint szabadtéri foci‐, tenisz‐, streetball‐ és kosárlabdapályák.
A megújuló szigetet a terv szerint egy új építésű Árpád hídi lejáróról is meg lehetne közelíteni, a
mostani Kis‐szigetre vezető híd helyett az óbudai Fő térről egy új, kerékpáros‐gyalogos híd vezetne a
Vasarely Múzeum északi homlokzata magasságában a területre. A tervezet kalkulál még egy másik
gyalogos‐kerékpáros szárazföldi összeköttetéssel is, a nyugati, kisebb Duna‐ág fölött a Graphisoft park(
Záhony utca) közelében.

5.2. Óbuda‐ Békásmegyer Integrált településfejlesztési Stratégiája kutyás szempontú elemzése
A kerület specifikus céljai kutyatartási szempontból
Köz‐ és zöldterületek karbantartása, arányának növelése:
 Zöldfelületek arányának növelése a Duna‐parton és az Óbudai‐szigeten
 A kerület léptékéhez igazodó, összefüggő és strukturált zöldfelületi rendszer kialakítása
 A jelenlegi és a potenciális lakossági használatra feltárt kerületi zöldfelületek infrastrukturális
és közparki színvonalának emelése
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Római‐part komplex zöldterületi rehabilitációjának tervezése a vízparti rekreáció
szolgálatában
A lakótelepi zöldfelületek rehabilitációja a sport és rekreációs funkciók figyelembe vételével
Köztér‐ és sétányfejlesztések, a kerületi közterületek rehumanizációja
A korábbi bányaterületek szükség szerinti környezeti kármentesítése, rekultivációja és
hosszútávú hasznosítása.

Szabadidős, rekreációs és sport lehetőségek bővítése, meglévő adottságok hasznosítása:
 Duna parti területek sport és rekreációs célú fejlesztése
 A táji környezet rekreációs potenciáljának kihasználása
 Mocsárosdűlő területének rekreációs zónává alakítása.
Épített környezet fejlesztése:
 Közösségi terek, találkozási pontok felélesztése, újak kialakítása.
Kerületi akcióterületek:
Békásmegyer, északi terület szociális városrehabilitációs terület:
 a lakótelepet érintő közterületi fejlesztések és kiegészítő humán fejlesztési projektek
Mocsárosdűlő:
 A kerület egyetlen, új funkciók megtelepítésére alkalmas területe, ahol az önkormányzat
minimális tulajdonrésszel rendelkezik.
 Az akcióterületen vegyes, a természeti értékek megőrzését kiemelten kezelő fejlesztési
folyamat kezdhető meg.
Kaszásdűlő:
 Ipari (és innovációs, média) Park kialakítására vonatkozó projektek kezdhetők meg,
 Új, intermodális közlekedési központ létesítése az esztergomi vasútvonal‐ 10. sz. főút (Bécsi
út)‐ távlati 10. sz. főútfejlesztés (Körvasúti körút) csomópontjában.
Aquincum:
 Jelentős
fejlődési
potenciállal
bíró
terület,
amely
azonban
viszonylag
kismértékű önkormányzati beavatkozásokat tesz lehetővé.
 Elsődlegesen közterület‐rehabilitációs tevékenységek megalapozása, megtervezése
kezdődhet meg.
Óbudai Promenád (Óbuda, Újlak, Újlaki Rakpart):
 Kiskereskedelmi, szolgáltató funkciók integrált, turisztikai vonzerővel bíró kialakítása, az
óbudai kulturális hagyományok megújításával, kapcsolódva a főváros kötöttpályás közlekedési
fejlesztéseihez (17‐es villamos rekonstrukciója).
 Római‐part lejárat biztosítása a Duna partjára ‐ közterületek fejlesztése, a part fenntartható,
környezetvédelmi célú fejlesztése, üdülő, szabadidős, rekreációs és sport jelleg megőrzése és
erősítése, a sport és szabadidős infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése.
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5.3. Óbuda‐ Békásmegyer Településrendezési eszközeiben biztosított fejlesztési lehetőségek
A kutyák számának várható emelkedése, a jövőbeni konfliktusok elkerüléséhez és a kutyafuttatók
létesítésének tervezéséhez szükséges áttekinteni a rendezési tervekben biztosított lehetőségeket. A
kerületben számos olyan terület van, amelyek átalakulása jelenleg is tart vagy napjainkban kap
nagyobb lendületet.
Az övezeti előírásokat végigtekintve a következő tendencia rajzolódik ki:
A Harsánylejtő kertvárosias karakterű, nagy telkes lakóházakkal való beépítését irányozza elő a
jelenlegi kerületi szabályozás. A területen várhatóan 1, max. 2 lakásos, 2 szintes családi házakban, közel
1000 db lakás épülhet.
A nagyméretű telkek mellett kutyatartás szempontjából figyelembe kell venni a terület kiterjedését, a
kerületi szabályzatba betervezett zöldterületeken kutyafuttatók számára is javasolt helyet biztosítani.
A jelenlegi tendenciák alapján 250 darab új kutya megjelenése valószínűsíthető a területen.
A Péter‐hegy kertvárosias karakterű, nagy telkes lakóházakkal való beépítését irányozza elő az
érvényben lévő kerületi szabályozás. A területen várhatóan 1, max. 2 lakásos, 2‐3 szintes családi házban
közel 800 db lakás épülhet.
A nagy méretű telkek mellett kutyatartás szempontjából figyelembe kell venni a terület nagyságát. A
kerületi szabályzatban jelenleg csak egy dupla lakótelek méretű zöldterület van tervezve. A jelenlegi
statisztika alapján 200 darab új kutya megjelenése becsülhető a területen.
Az Északi városkapu intenzív nagyvárosias karakterű, lakóházakkal és intézményekkel való beépítését
irányozza elő a kerületi szabályozás. A területen várhatóan akár 8 szintes, több lakásos tömbházak
épülhetnek, ahol több mint 3000 lakás építésére van lehetőség.
A nagy méretű telkek mellett kutyatartás szempontjából figyelembe kell venni a terület nagyságát,
valamint a lakások és intézmények várható arányát. A kerületi szabályzatba jelenleg jelentős
kiterjedésű zöldterület van kijelölve a Barát‐patak és a Királyok útja mentén. A jelenlegi statisztika
alapján 750 darab új kutya megjelenése becsülhető a területen.
Csillaghegyen Pusztakúti u.12. (hrsz.: 65814/5) alatt épül a „FOREST HILL” lakópark második üteme a
Csillaghegyi strand szomszédságában közel 30.000 m2 nagyságú területen. Az épületeket három
sorban, négy épületből állóan helyezik el. Mindegyik épület fszt+2+tetőszintes kialakítású. Tervezett
lakásszám: 56 db. A jelenlegi statisztika alapján 14 darab új kutya megjelenése becsülhető a területen.
Csillaghegy Residence lakóparkot (Szent István utca) 5db földszint+ 2 emeletes épület alkotja, így 75
lakás került kialakításra. A jelenlegi statisztika alapján 19 darab új kutya megjelenése becsülhető a
területen.

20

Harsány‐lejtő:
Övezetek:
L6‐III‐H/1
L6‐III‐H/2
L6‐III‐H/3
L6‐III‐H/4
L6‐III‐H/5

Min. telekterület
(m2):
1000
1000
2000
1000
1000

Max.
Kialakítható
Max.
épületmagass
telekszám (db): beépítési %:
ág (m):
11
123
11
18
16

15
20
20
20
25

7,5
5,0
5,0
5,0
5,0

Szintszám
(db):
3
2
2
2
2

Összes
Összes
beépíthető
beépíthető
2
alapterület (m ): terület (m2):
1650,0
24600,0
4400,0
3600,0
4000,0

4950,0
49200,0
8800,0
7200,0
8000,0

Építhető kb.
lakásszám (db)*:
2
*80m ‐es
62
615
110
90
100
977

Péter‐hegy:
Övezetek:
L6‐III‐SZ/IK
L6‐III‐SZ/N

Min. telekterület
(m2):
1000
1000

Max.
Kialakítható
Max.
épületmagass
telekszám (db): beépítési %:
ág (m):
65
120

15
15

7,0
6,0

Szintszám
(db):
3
2

Összes
Összes
beépíthető
beépíthető
alapterület (m2): terület (m2):
9750,0
18000,0

29250,0
36000,0

Építhető kb.
lakásszám (db)*:
*80m2‐es
366
450
816

Északi
városkapu:
Övezetek:
I‐III‐V/L1

Min. telekterület
(m2):
8000

Max.
Kialakítható
Max.
épületmagass
telekszám (db): beépítési %:
ág (m):
12

35

25,0

Szintszám
(db):
8

Összes
Összes
beépíthető
beépíthető
alapterület (m2): terület (m2):
33600,0

268800,0

Építhető kb.
lakásszám (db)*:
*80m2‐es
3360
3360

5.4. Óbuda‐Békásmegyer Környezetvédelmi programja 2008
2006.‐2008 között megelőző két‐három évben kutyapiszok elleni kampányt folytattak le, melyet az
önkormányzat akkor eredményesnek ítélt, így a Környezeti Program Budapest című dokumentum
szerint a tudatosságnövelő munka eredményes lehet. Az összefoglaló kiemeli, hogy egyedül a
kompromisszumos megoldásoknak van esélyük a sikerre. Kutya‐ügyekben az előrelépés alapja, hogy a
kutyatartók többségét, a jóérzésű tulajdonosokat meg lehessen nyerni a kulturált tartási szokásoknak.
Az önkormányzat alapvető feladatának tartja a kutyaürülék‐ügyének rendezését, így többek között
kitér arra is, hogy ha egy körzetben nem sikerül kutyafuttatót kialakítani, ott is szükség van
kutyavécére. A dokumentum szerint a kutyavécét eleve úgy kell kialakítani, hogy szagtalanítható,
fertőtleníthető legyen. A felületét cserélhető, fertőtleníthető anyagból (gyöngykavics, homok, esetleg
zeolit, fakéreg, kender alom) célszerű borítani. Sövénnyel vagy más, zárást biztosító növényzettel kell
elkeríteni (hacsak nincs nagy távolságra házaktól, játszótértől, sétautaktól). A keletkező ürüléket össze
kell gyűjteni, és elszállítani, vagy fertőtleníteni.
Kutyafuttatók hálózatának bővítése
Budapest Főváros III. kerületének Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programja 2015‐2020. szerint a
futtató létesítésénél elkerülhetetlen költséget jelent a kerítés, tájékoztató tábla, valamint a kutyavécé.
További költséggel járhat a világítás biztosítása, a növényzet telepítése, valamint a különböző
berendezések telepítése (padok, kutyajátékok, kút stb.). Megemlíti, hogy az új kutyafuttatók
létesítésével együtt célszerű a közterület‐felügyelők feladatkörében a kutyatartás ellenőrzését
súlyponti feladatként rögzíteni. A futtatók használatára kívánja rászorítani a kutyák tulajdonosait, akár
büntetés kiszabásával is.
Kutyafuttatók hálózatának folyamatos fenntartása
Óbuda‐Békásmegyer Környezetvédelmi programja 2008 szerint a kutyafuttatók fenntartása
folyamatos takarítást igényel. A futtatót a terhelés mértéke szerint egy‐két hetente meg kell tisztítani
az ürüléktől. Tíz kutyafuttató 1‐2 közhasznú munkást igényel. A szag és fertőzés elkerülésére a
kutyavécénél (legkésőbb 1,5‐2 hónap után) talajt (homokot/gyöngykavicsot) kell cserélni, vagy a
gyöngykaviccsal felszórt területet fertőtleníteni kell (például lángszóróval). Az intenzív használattól a
futtatók könnyen lepusztulnak, s ezután a gazdák nem szívesen viszik oda a kutyákat, ezért nagy
figyelmet kell fordítani a karbantartásra.
5.5. Településszerkezet
5.5.1. Településszerkezet
Óbuda‐Békásmegyer településszerkezeti rendszerét jelentősen meghatározzák a tájszerkezeti
adottságok. Óbudát keletről a Duna határolja, nyugatról a budai hegyvidék, amelyek természetes
határai a terjeszkedésnek, és amelyek egyben jelentősen meghatározzák a városrész tájhasználatát, a
beépítésének karakterét. A kerület igen heterogén, eltérő adottságú területekből áll. Szerkezetét
három fő közlekedési útvonal határozza meg, a Szentendrei út, az Árpád híd – Vörösvári út – Bécsi út
vonala, és a kerületet keresztben átszelő vasút nyomvonala. A kerület területfelhasználását tekintve
dominálnak a lakóterületek. A kerület ősi városmagja annak déli részén a két főútja találkozásánál
található, amely a kerület igazgatási, kulturális, oktatási és kereskedelmi központja, és amely egyben
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történelmi múltja miatt egyfajta identitásterület, magán hordozva Óbuda jellegzetes karakterét. Itt
jellemzően megtalálhatóak a századelőn épült, a jellegzetes fővárosi karaktert mutató belsőudvaros,
keretes beépítésű ingatlanok, vegyes városközponti és lakófunkcióval.
A hegyvidéki területek felé, valamint a Duna melletti területeken (Békásmegyer‐Ófalu és Csillaghegy–
Rómaifürdő térsége), jellemzően kertvárosias, családi‐ és kistársasházas területeket találunk, míg a
belső területeken, a fontosabb főútvonalak mellett is intenzív (Békásmegyeri, Kaszásdűlő, Óbudai és
Árpád fejedelem úti lakótelep), illetve félintenzív beépítésű lakótelepeket, amelyek városszerkezetileg
szigetet képeznek. Ezeknek a nagyon eltérő beépítési formáknak sokszor csak az egymás
mellettiségéről beszélhetünk, és nem ezek együttműködéséről, lakóik is igen eltérő társadalmi
csoportokat képviselnek, nagyon különböző, ámde jellegzetes problémákkal. Ezen területeknek
megvannak a saját központjaik, saját ellátó rendszereik.
Sajátos beépítést képviselnek a Római‐part menti átalakuló üdülőterületek, a csónakházakat kiszorító
„lakóparkok”, szolgáltató létesítmények (étterem, szórakozóhely), átalakítva a természetes
állapotában megmaradt partszakaszt, valamint a Rómaifürdő, és az Óbudai‐sziget Duna menti
területei, melyek a vízisportok, a pihenés és szórakozás helyéül szolgálnak.
5.5.2. Zöldfelületi ellátottsága

Forrás: Pro Verde! Budapest Zöldfelületi-rendszerének Fejlesztési Koncepciója és Programja (2006)

A mindennapi, lakás közeli rekreációs tevékenységek pl. gyerekjáték, kutyasétáltatás, séta helyszínéül
elsősorban a lakóhely közelében lévő zöldterületeket, a közkerteket, a közparkokat, de a fásított
köztereket és a városi parkokat is használják a területek szomszédságában élők. A fásított közterek
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esetében 150 m‐es, a közkertek, a közparkok, a városi parkok és a lakótelepek ‐ nem övezetbe sorolt‐
zöldfelületei esetében a zöldterület határától 300‐ 300 m‐es sáv jelöli ki azt a területet, ahonnan a
lakónépesség optimális elérhetőségben talál közcélú zöldfelületet a mindennapok szabadterületi
igényeinek kielégítésére. Óbuda‐Békásmegyer zöldfelületi ellátottsága nem kiegyenlített, kertvárosias
lakóterületein (elsősorban a Csúcshegy, valamint Aranyhegy‐ Ürömhegy‐ Péterhegy térségében) 2,5‐
3,5km távolságra érhető el közcélú zöldfelület, amely fővárosi viszonylatban a legkisebb ellátottságot
mutató helyzet. A hétvégi rekreációs zöldterületek vonzáskörzeteit a 6. ábra mutatja. Ebben az esetben
a közparkok, a városi parkok és az erdőterületek 500‐ 500 m‐es sávja adja azokat a területeket,
ahonnan az adott zöldterület még optimális elérhetőségi távolságon belül esik. Ez a térkép is a lakás‐
közeliséget veszi alapul. A terület és lakosságszám függvényében történő elemzés során a zö ldfelü letek
terü leti kiterjedése és a kiszolgálandó lakosság száma kerül összevetésre. Az egy főre jutó zöldterületek
nagysága (m²) Óbuda‐Békásmegyer kerület esetén 20‐60m²/fő közötti. Budapesti átlagot nézve az egy
főre jutó közhasználatú zöldfelület átlaga 5,4m²/fő, amely jelentősen elmarad az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) által ajánlott 9m²/fő értéktől. A közhasználatra feltárt zöldfelületek eloszlása
azonban egyenetlen. Óbuda‐Békásmegyer kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek
nagysága: 2,92km², amelynek körülbelül 80%‐a zöldfelület.

5.5.3. Ebtartásból fakadó feladatok ellátása az önkormányzati rendszerben
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat‐ és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a jegyző
többek között az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének
megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, az állatvédelmi és
az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy
abbahagyására kötelezheti az állatok védelme érdekében. Állatpanzió és állatmenhely létesítését a
területileg illetékes Kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Az Óbuda‐Békásmegyer Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a jogszabályban megjelölt feladatok ellátásáért helyi
szinten az önkormányzat Igazgatási Főosztályának Közterületi és Környezetvédelmi Osztálya felel. A
szervezeti egység felelősségi körébe az állattartás, állatvédelem, a kóbor állatok befogása, elhullott
állatok begyűjtetése tartozik, mely feladatok elvégzésével a zöldfelületi és állattartási ügyintéző van
megbízva. Ugyanez a feladat adott kormányhivatali szinten is, ebben az esetben az illetékes Budapest
Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala. A parkok fenntartása, meglévő futtatók felújítása,
eszközcsere, karbantartás, kaszálás, kerítésjavítás az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. felelősségi körébe
tartozik.
Az Önkormányzat településfejlesztési és városrehabilitációs beruházásai kapcsán a projektek
előkészítésében, megvalósításában és a megvalósult projektek nyomon követésében Óbuda‐
Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.‐je vesz részt. Az Önkormányzat célul tűzte ki maga elé, hogy
a valamennyi köztér újratervezésébe a legelső lépésektől kezdve bevonja a lakosságot. Szintén a
Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladata a közösségi tervezések lebonyolítása, melyek során lehetőség
nyílik arra, hogy a lakosság a tervezőkkel közösen alkothassa meg azokat a terveket, melyek alapján az
egyes közterületek megújulnak. A közösségi tervezések alkalmával lehetőség nyílik a kutyás érdekek
képviseletére, a kutyás szempontok tervekbe való beültetésére is. Ennek megfelelően Óbuda‐
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Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladati közé tartozik új kutyafuttató kijelölése, építése,
létrehozása.
Évek óta ‐ Bús Balázs Polgármester úr kezdeményezésére ‐ működik a Közel az emberekhez program,
ahol a lakosok ötleteiket, javaslataikat el tudják írásban juttatni az önkormányzathoz, akár elektronikus
úton is a panaszládába megküldve, vagy akár a helyi képviselőkön keresztül is el tudják juttatni a
megkereséseket a hivatalhoz.

5.5.4. Városüzemeltetés
Jelenleg 115 db kutyaürülék‐gyűjtő van kihelyezve a városrészben, melyek 81%‐a Belső Óbuda –
Kaszásdűlő‐Pók u. ltp. – Gyógyszergyár u. ltp.‐ Békásmegyer‐Csillaghegy, 19%‐a pedig a Belső Óbuda,
Árpád hídtól délre eső területeken (Szépvölgyi út – Duna‐ Vörösvári út‐ Bécsi út) található. Minden
évben elvégzik a rongálásból vagy amortizációból eredő cseréket, és új gyűjtők kihelyezésével
próbálják csökkenteni a kutyatartásból eredő ilyen típusú szennyezés mértékét.
Rövid időn belül újabb 3 db gyűjtő kerül kihelyezésre, a Heltai Jenő tér projekt keretében. E mellett új
futtató kialakításakor természetesen minden egyes esetben újabb 2 db gyűjtő kerül kihelyezésre.
Ahogyan terjeszkedik a város, újabb területek épülnek be, ezzel együtt emelkedik a kedvtelésből
tartott állatok, köztük az ebek létszáma is. Így jogosan jelentkező igény újabb gyűjtők kihelyezése a
közterületeken. Évente ‐ az anyagi források függvényében‐ 10‐12 db új gyűjtő kerül kihelyezésre
Óbudán. A megrongált futtatók állapotfelmérése 2016‐ban megtörtént, öt futtató (Laktanya utcai,
Városfal utcai, Huszti úti, Zab utcai és az Ezüsthegy utcai) felújításával kapcsolatban a szerződött
vállalkozóval szeptember hó folyamán egyeztettek az ütemezést illetően. A fából készült játékokat
eltávolították, helyükbe stabilabb, az időjárás viszontagságainak és az emberi károkozásnak jobban
ellenálló eszközök kerültek, szükség szerinti talajkezeléssel egybekötve. Egyúttal kijavításra kerültek az
ember által megrongált kerítések, azok javítási munkálatait is sikeresen befejezték.
A kutyafuttatók karbantartásával részletesebben foglalkozik Óbuda‐Békásmegyer Környezetvédelmi
programja 2008 is, melyet bővebben később mutatunk be. A program szerint a zöldfelületek
fenntartásának egyik feltétele a kutyasétáltatás helyigényének biztosítása. Az önkormányzat 2014‐es
becslése szerint a kerületben élő kutyák száma 10‐12 ezerre tehető, és ez napi kb. 1 tonna ürüléket
jelent. A helyzet javításának feltétele a közgondolkodás alakítása, tájékoztatás, valamint a meglévő
kutyafuttatók számának növelése, hálózattá alakítása és fenntartása.” (Forrás: Óbuda‐Békásmegyer
Környezetvédelmi programja 2008)
5.5.5. Kutyafuttatók
Jelenleg 12 kutyafuttató terület működik a kerületben, karbantartásuk és a hulladék elszállítása
folyamatosan történik:





Kecske‐hegy keleti oldala;
Laktanya utcai Tűzoltóképző Iskola déli kerítése, a HÉV pálya és a Laktanya utca által
határolt terület;
Újpesti Dózsa Sportteleptől északra fekvő, a Duna és Duna‐parti út által határolt terület;
Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán az Ezüsthegyi út kanyarulatától délnyugatra fekvő
terület;
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Pusztadombi út és Égető utca találkozásától északra fekvő terület,
Római úti lakótelep déli oldalán a Városfal utca és Aranyhegyi patak közötti terület;
Kaszásdűlő lakótelep/ Huszti út nyugati oldalán lekerített, zárt futattó
Békásmegyeri lakótelep keleti oldalán a Királyok útja – Hatvany L. utca közötti
parkosítatlan terület;
Hadrianus utca északi részén az Óbuda Tsz. területével határos terület.
Búza u.‐Zab u. kereszteződésében kerítéssel és két kapuval ellátott terület
Gyógyszergyár utca – Csillaghegyi út közötti zöld sávban.

Általános probléma, hogy a felsorolt futtatók nincsenek kitáblázva, néhány esetben nem egyértelmű a
lehatárolás, az, hogy mely területre vonatkozik a használat. A kerületbe csak látogatóként érkező
kutyások nehezen találják meg a futtatókat.
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.
A kutyafuttatók felszereltsége minden futtató esetében azonos (agility eszközök: ugró karika, agility
hinta, magas palló, gumikarika ugróakadályok), az eszközök állapota futtatóként változó.
A futtatóhasználat legfontosabb paramétereit a megfelelő méret és a biztonság adja. Ez a két
szempont, ami alapján eldöntik a kutyatartók, hogy használják‐e a futtatót. Egy forgalmas út mellett
található futtatásra kijelölt zöld sáv alkalmatlan funkciója betöltésére. Ebben az esetben a kutyatartók
igénylik a zárt futtató létrehozását. Amennyiben a futtatásra kijelölt terület a forgalomtól távol eső
területen, közösségi parkon belül található, a kutyatartók jelentős része ellenzi a zárt futtató
kialakítását. Ilyen esetben egyesek a kizárást, szegregációt látják a lekerítésben. A szabad futtatás és
a bekerített futtatóban való kutyázás két különböző igény a kutyatartók részéről, ezért minden esetben
érdemes megvizsgálni a terület adottságait és a közösség igényeit. Kerületi szinten a kellő méretű, zárt
futtatók kialakítása mellett a szabad futtatásra alkalmas kijelölt területek hozhatnak fenntartható
megoldást.
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Világítás

Ivóvíz

Humánszemetes

Kutyaszemetes

Fák, árnyék

Tisztaság, jó állapot

Agility eszközök

Padok

Megközelíthetőség,
elhelyezkedés

Biztonság

Kecske-hegy keleti oldala (megközelíthető
a Folyondár utca, a Seregély köz és a
Kiscelli utca felől)

erdei talaj

Ø

Ø

X

Ø

erdős

X

Ø

Ø

nem
elkerített

jó

biztonságos

Önkormányzat mellett

Laktanya utcai Katasztrófavédelem
Oktatási Központjának déli kerítése, a
Duna és a Duna-parti út által határolt terület

Tímár utca Duna‐part (Szent XXIII.
János pápa park)

Újpesti Dózsa Sportteleptől északra fekvő,
a Duna és a Dunaparti út által határolt
terület

Faház étterem mellett (Dózsa‐ Hollós Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán az
Ezüsthegyi út kanyarulatánál dél-nyugatra
utca)
fekvő terület

78m*13m

1040m²

föld, gyep

Ø

Ø

1

1

X

X

X

1

1

jó

nem belátható mindkét
bejárattól, HÉV felé
alacsony kerítés,
közvetlen úttest kapcsolat

1,48ha

gyep

Ø

Ø

1

Ø

Ø

X

Ø

rossz

rakparti út felől nincs
kerítve, keskeny járda

360m²

kikopott
gyep

utcai

Ø

1

Ø

még nem
nőttek
meg

40m x 9m

X

X

Ø

2

jó

bozótos

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

szemetes

Ø

Ø

nem
elkerített

rossz

Bejáratok száma

Talaj
kb. 15ha

Méret (m, m2)
Kiscelli erdő

1 padsor
nem
(6rész) elkerített

az út zöldsávjában van
kialakítva, ezért a
forgalom túl közel van a
futtatóhoz
nincs járda, beláthatatlan
úttal való kapcsolat

Fakereszt

Pusztadombi út és Égető utca
találkozásától északra fekvő terület

nincs pontos lehatárolás

Római lakótelep

Római úti lakótelep déli oldalán a Városfal
utca és az Aranyhegyi patak közötti terület,
23235/1.hrsz.

13m x 76m

988m²

föld, gyep

Ø

Ø

1

2

még nem
nőttek
meg

X

X

2

1

jó

biztonságos, zöldterülettel
körbevett

Kazal utca vége

10,7m x
Kaszásdűlői lakótelepen a Huszti út nyugati 53,5m x 9m x
oldalán, a 41-es számmal szemben
6m x 5m x
59,5m

681m²

kopott gyep

Ø

Ø

1

2

X

X

X

1

2

jó

az út zöldsávjában van
kialakítva, de nem
forgalmas az út

Varga István Szakközép mellett

Békásmegyeri lakótelep keleti oldalán a
Királyok útja – Hatvany Lajos utca közötti
parkosítatlan terület

4,85ha

gyep

Ø

Ø

Ø

Ø

fás,
ligetes

X

Ø

Ø

nem
elkerített

jó

biztonságos

Hadrianus futtató

Hadrianus utca északi részén az Óbuda
Tsz. területével határos kerítéssel és két
kapuval ellátott terület

680m²

gyep

Ø

Ø

2

2

X

X

X

1

2

jó

az út zöldsávjában van
kialakítva, ezért a
forgalom túl közel van a
futtatóhoz

Ø

X

2

2

jó

kerített, biztonságos

X

X

2

2

jó

biztonságos, zöldterülettel
körbevett

Baumax mellett

Búza u.-Zab u. kereszteződésében
kerítéssel és két kapuval ellátott terület

Gyógyszergyár u.

Gyógyszergyár u. – Csillaghegyi út közötti
területen

4m x 170m

10m x 50m x
637,5m²
15,5m

40m x 20m

800m²

gyep

Ø

Ø

Ø

2

túl sok fa,
de még
nem
nőttek
meg

föld

Ø

Ø

1

2

X

Kecske-hegy keleti oldala (megközelíthető a
Folyondár utca, a Seregély köz és a Kiscelli
utca felől)
Belső-Óbuda
Fő tér
környéke

Laktanya utcai Katasztrófavédelem Oktatási
Központjának déli kerítése, a Duna és a
Duna-parti út által határolt terület

Újlaki rakpart

Újpesti Dózsa Sportteleptől északra fekvő, a
Duna és a Dunaparti út által határolt terület
Békásmegyer Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán az
hegy felőli
Ezüsthegyi út kanyarulatánál dél-nyugatra
oldala
fekvő terület
Békásmegyer
hegy felőli
Pusztadombi út és Égető utca találkozásától
oldala
északra fekvő terület
Békásmegyer
Békásmegyeri lakótelep keleti oldalán a
Duna felőli
Királyok útja – Hatvany Lajos utca közötti
oldala
parkosítatlan terület
Békásmegyer Hadrianus utca északi részén az Óbuda
Duna felőli
Tsz. területével határos kerítéssel és két
oldala
kapuval ellátott terület
Római
lakótelep
Kaszásdűlő
Kaszásdűlő
Kaszásdűlő

Nyitott

a park kb. 15ha,
de nincs
lehatárolva a
kutyás terület

1 kutyára jutó m²

Kutyák száma
(600m²‐es
vonzáskörzetben)

Méret m²

Városrész

Kutyafuttató
Óbuda
hegyvidéke
(Kiscelli rész)

192

781

Zárt

1040m²

153

6,8

Nyitott

1,48ha

213

69,5

Zárt

360m²

365

0,98

Nyitott

-

76

Nyitott

4,85ha

206
235

Zárt

680m²

Zárt

988m²

156

6

Zárt

681m²

63

10,81

Búza u.-Zab u. kereszteződésében
kerítéssel és két kapuval ellátott terület

Zárt

637,5m²

204

3,125

Gyógyszergyár u. – Csillaghegyi út közötti
területen

Zárt

800m²

105

7,6

Római úti lakótelep déli oldalán a Városfal
utca és az Aranyhegyi patak közötti terület,
23235/1.hrsz.
Kaszásdűlői lakótelepen a Huszti út nyugati
oldalán

2,89

A kerületben 3602 db olyan kutya él, akinek 600 m‐es gyaloglási távolságon belül nem található
kutyafuttató. A családi házas kerületrészekben nem található futtató. Ennek több esetben az oka, hogy
a sűrű beépítettség miatt nincs megfelelő méretű zöld közterület, ahol ki lehetne alakítani.
A családi házas kutyás életforma eltér a társasházi lakásokban élő kutyásokétól. Jellemzően kevésbé
közösségi, inkább privát jegyeket hord. Azonban elindult egy tendencia, miszerint külön kutyás
programokra csatlakoznak, iskolába járnak és nagyobb kirándulásokra is. Egyre jellemzőbb, hogy
minimum a tisztasági sétákat közterületen végzik, ám mivel a családi házas környezetben jellemzően
alulreprezentáltak a szemetesek, ott hagyják a piszkot az utcán. Ez jelentős konfliktusforrás és
szennyeződést jelent.
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5.5.6. Kérdőív alapján a kedvelt kutyafuttató helyek

5.5.7. Kutyával nem látogatható közterületek
A mára hatályon kívül helyezett 26/1999. (VII. 28.) Ör. 2. sz. melléklete tartalmazta azon sétányok,
parkok jegyzékét, ahová nem szabad kutyát bevinni:







Honvéd és Hegyláb utcák által határolt tópark (Gőtés tó parkja),
Csobánka tér díszburkolat által határolt zöld terület,
Vörösvári út – Szőlő u. – Kiscelli és Pacsirtamező u. által határolt park (Flórián téri park)
Nagyszombat utcai Amfiteátrum területe
Katinyi mártírok parkja
Petőfi tér

Ha az előző pontban vizsgált kedvelt kutyafuttatásra használt terek listájával a felsorolt parkok
jegyzékét összevetjük, akkor jól látható, hogy a kutyával eredetileg nem látogatható közterek fele a
legnépszerűbb kutyasétáltató helyek közé tartozik. Bár a Flórián térről ki vannak tiltva a kutyák, mégis
a harmadik legnépszerűbb közpark a kutyasétáltatók körében. Meg kell jegyezni azt is, hogy a
Városfejlesztő Zrt. által kutyafuttató létesítésére készített felmérésben a Flórián téri ebfuttató
létesítését a megkérdezettek 90%‐a támogatta. A Nagyszombat utcai Amfiteátrum területe a negyedik
a népszerűségi listán és bár sok szempontból ideális kutyasétáltató hely, örökségi értéke miatt mégis
vizsgálandó. Békásmegyer „főtere” a Csobánka tér is a tiltott, de mégis sokak által kutyasétáltatásra
használt terek közé tartozik. Itt található a közvetlen szomszédságban olyan zöldterület, ahol kisebb
gyalogos forgalom zajlik, így a kutyák jelenlétéből fakadó zavaró hatás is jelentősen kisebb lenne. Közös
gondolkodással itt is feloldható lenne a már meglévő, és egyre súlyosbodó konfliktus.
5.5.8. Tervezett kutyafuttatók
Ahhoz, hogy kutyánk egészséges és kiegyensúlyozott lehessen, szüksége van energiáinak leadására,
azaz fizikailag, szellemileg és ösztöneit tekintve is le kell fárasztanunk. Ennek hiánya viselkedésbeli,
mentális, fizikális, majd azon túl különböző egészségügyi problémákhoz vezet. A Magyar
Önkormányzatok Szövetsége összeállította a helyi önkormányzatok részére az eb‐ és macskatartás
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szabályait. Eszerint a kutyafuttatókat úgy kell kijelölni, hogy az minden érintett számára könnyen
megközelíthető és biztonságos legyen.
„Óbuda‐Békásmegyer Környezetvédelmi programja 2008” szerint a kerületben legalább 20
kutyafuttató hely (optimális esetben 25‐30) kiépítése lenne szükséges. 2015‐ben a kerületvezetés
megbízásából, együttműködve az akkori Városüzemeltetési Főosztállyal, Óbuda‐Békásmegyer
Városfejlesztő Nonprofit Kft közösségi tervezési kampányt indított, melynek célja az újonnan
létesítendő kutyafuttatók helyeinek kijelölése volt. Lakossági javaslatok alapján 54 területet értékeltek
szakmailag a Városüzemeltetési Főosztály és a Főépítészi Iroda munkatársai. Ez alapján 13 helyszín
bizonyult alkalmasnak kutyafuttató létesítésére. A 13 helyszínt újabb szavazáson tette közzé a
Városfejlesztő 2015. november 27. és 2015. december 31. között. A szavazás kiértékelésének végére
már kiderült, hol nagyobb és hol kisebb a fejlesztés társadalmi támogatottsága. A kampány
eredményét a következő grafikon ábrázolja (forrás: Óbuda‐Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft):

* Az elutasító szavazatokat pirosakkal, a támogatókat zöldekkel jelölték az egyes oszlopokon
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5.5.9. Kerületi kutyás civil szervezetek, Facebook közösségek
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány (1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 8.):
 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító ‐ egészségügyi, rehabilitációs, természet‐ és
állatvédelmi tevékenység.
 Hontalan, elkóborolt állatok befogadása, elhelyezése, átmeneti őrzése, gazdátlanná vált
állatok számára megfelelő új gazda/tulajdonos keresése, a befogott állatok kötelező
védőoltással kapcsolatos ellátása.
 Közérdekű állat‐egészségüggyel és ‐ gyógyítással összefüggő találmányok, felfedezések, az
állat‐ és természetvédelemben tevékenykedő fiatal tehetségek anyagi eszközökkel történő
támogatása. Az oktatás és az ismeretterjesztés eszközeivel ‐ részvétel kulturális
rendezvényeken, előadások tartása, kiadványok terjesztése ‐ részt vesz az állatokkal szembeni
megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, valamint állatok megismerésére irányuló
képzésben.
Facebook‐közösségek:
• Holdudvari Óbudai Kutyások: zárt csoport, 39 tag
• Hajógyári kutyások: zárt csoport, 405 tag
• Óbuda‐Békásmegyer elveszett és talált kutyák: nyilvános csoport, 526 tag
• S.O.S. Óbuda, Békásmegyer‐ elveszett, talált, bajba jutott kutyák cicák!!: nyilvános csoport, 720
tag
• Budakalász elveszett‐talált állatok: nyilvános csoport, 108 tag
• III. kerületi kutyások: nyilvános csoport, 39 tag
• Budakalászi kutyások: nyilvános csoport, 72 tag
• Kaszásdűlői kutyások: nyilvános csoport, 135 tag
• BÉkásmegyeri KUtyások SZövetsége = BÉKUSZ: zárt csoport, 299 tag
• Flórián téri kutyások: zárt csoport, 32 tag
• 9 órás falka: zárt csoport, 33 tag
5.5.10. Kutyaiskolák




Óbudai Kutyakiképző Iskola ‐Óbudai Kki (Újmegyeri tér Busz végállomás)
Vilka Óbudai Kutyaoktatási Központ (1037. Budapest, Jutas utca, Kőpor köz sarok (Ürömhegy))
Kutyaparadicsom (Budapest, III. kerület végénél, Budakalász elején, a Luppa‐szigeti út 2)
5.5.11. Kutyabarát intézmények

Óbudai Múzeum‐ Goldberger Textilipari Gyűjtemény: Magyarország első kutyabarát múzeuma
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Csobánka téri Művelődési Ház
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5.5.12. Óbudai kutyás rendezvények 2016‐ban

Helyszín
1.

2.

3.

4.

5.

Időpont

Résztvevők/Program
Elveszett Állatok Alapítványa
Tükör Módszer kutyás bemutató
Kérdőívezés
2016.05. 21. szombat
Csobánka tér
Gyermek foglalkozás
10‐14 óráig
Állatorvosi tanácsadás
Kutyás tréning és tanácsadás
Fotózás és videó forgatás
Futtató alaprajz a berendezéshez
2016.06.22. szerda 17‐
Szél utcai közösségi futtató tervezés
Kérdőívek
19 óráig
Kutyás agility pálya
Elveszett Állatok Alapítványa
Gyermekfoglalkoztató
2016. 06. 26. vasárnap
Óbudai Búcsú
Kutyasimogató
10‐18 óráig
Állatorvosi tanácsadás
Kérdőívezés
A WWF Élő Duna Turné és az EB OVO
Egyesület
szórakoztató,
ismertterjesztő,
természetvédő
2016.09.10. szombat 15‐
Csobánka tér
programja
19 óráig
Kutyás bemutató
Kutyajátszótér
Kutyás tanácsadás
Óbudai kutyás megalapozó vizsgálat
bemutatása
2016. 09.17. szombat
Óbuda Civil Nap
Kutyás bemutató
10‐18 óráig
Kutyajátszótér
Kutyás tanácsadás

6. Városrészek szerinti elemzés
6.1. Újlak városrész
Az Újlaki terület Óbuda déli városrésze, az Óbuda Újlak és a Kis‐ Kecskehegy területekből áll. Ez a terület
az ősi városmag városszerkezetét megtartva keretes zártudvaros zártsorú beépítésű, ami a városrész
egyedi karakterét adja.
Kutyafuttatók elemzése
Kecske‐hegy keleti oldala (megközelíthető a Folyondár utca, a Seregély köz és a Kiscelli utca felől)
Parkos, erdős lekerítetlen terület. A 600 m‐es körzetébe csupán 192 db kutya tartozik, de a terület
kedveltsége miatt nagyobb körzetet szolgál ki. Óbuda hegyvidékének egyetlen futtatója.
Vonzáskörzetéhez tartozik Újlak, illetve Óbuda Szőlő és Bécsi utca közötti területe is.
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Újpesti Dózsa Sportteleptől északra fekvő, a Duna és a Dunaparti út által határolt terület
A telek Dunával közvetlen kapcsolatos, lekerítetlen
terület. Nincs kitáblázva, hogy kutyafuttatásra
kijelölt terület. 600 m‐es vonzáskörzetéhez 213 db
kutya tartozik. Egy szemetes található a területen.
Árnyékot egyetlen facsoport ad, mely alatt egy
padsor fut. Kutyázás engedélyezésére semmi nem
utal. A futtató jól elkülönül a lakóterülettől, így
zavaró hatása nincs. Ugyanakkor pont ez az
elkülönültség a hátránya is, hiszen a HÉV és a rakparti
út olyan mértékű határt jelent, amely gátja a
használhatóságnak. Csak a kerékpárosokkal közös felüljárón lehet megközelíteni a partszakaszt.
Távolabbról érkezőknek a forgalmas Pacsirta út is gátat szab. Míg valaki a lakóterületek felől eléri a
Duna‐partot több parkon át is kell haladnia, ahol a kutyát már le is mozgatja, így csak a közvetlen a
felüljáró körül élőknek jelenthet napi szintű sétalehetőséget a kijelölt terület.

Konfliktusok, problémák, fejlesztendő szempontok





Újpesti Dózsa Sportteleptől északra fekvő, a Duna és a Duna‐ parti út által határolt területen
kijelölt kutyasétáltató terület megközelítése csak a felüljárón keresztül lehetséges, egy
keskeny járdán végighaladva. Ezáltal a lakóterületektől messze esik.
Nagyobb, lakóterületekhez közelebb eső parkokon keresztül érhető el a felüljáró, azaz a
kutyafuttató is.
A városrész jelenleg két kedvelt kutyasétáltató helye a Flórián téri park és a Nagyszombat utcai
Amfiteátrum területe, ahová annak műemléki volta miatt be sem lenne szabad vinni állatokat.
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A kerületrészt a Bécsi út, a Szentendrei út és az Árpád fejedelem útja, a rakpart és a HÉV
határként tagolja. Ezeken való átkelés nehézkes, a gyalogként korlátozott az átkelési
lehetőségek száma
Fejlesztési elképzelések
Krúdy sétány: Csak akkor
lehet nem kutyás terület, ha
kiváltják a Tímár utcai HÉV
megállónál lévő parkkal.

Krúdy sétány látványterve
(Platiniumgroup)

6.2. Óbuda hegyvidéke városrész
A Hegyvidéki városrész Testvérhegyre, Táborhegyre, Remetehegyre, Mátyáshegyre, Zöldmálra és
Kiscellre tagozódik. Testvérhegy, Táborhegy, valamint Remetehegy telekstruktúrája a kertvárosias,
illetve intenzívebb kertvárosias beépítés miatt nagyon hasonló megjelenést és kialakítást mutat.
Mindegyik beépítés körbeveszi a nagy kiterjedésű agyagbánya gödröket. A Mátyáshegy
telekstruktúrája az előzőekhez hasonló képet mutat, azzal a különbséggel, hogy itt az erdőterületbe
csáposan benyúló beépítéseket is találunk. Ilyen Zöldmál is, ahol a beépítés Mátyásheggyel azonos,
azonban ez a városrész településszerkezetileg a II. kerülethez szorosabban kötődő, és onnan feltárt
terület. Kiscell városrész nagyobb kiterjedésű intézményi területeket foglal magában (Margit Kórház,
Óbudai Egyetem, Kiscelli Múzeum), amelyeket időnként megtörnek a zsákosan feltárt lakóterületek. A
Bécsi út mellett megjelennek a különböző bevásárló létesítmények, gazdasági területek nagyméretű
telkei is.
Az előzőekben már elemzett Kecske‐hegy keleti oldalán található kutyafuttató látja el az itteni
igényeket is. Más kutyázásra kijelölt terület nincs ebben a kerületrészben.

6.3. Óbuda városrész
Óbuda városrész a kerület központi területeit fedi le, ahol 10‐es és a 11‐es út találkozik. A központtól
a Duna felé eső területrészek őrzik főként a régi városrész nyomait, belső zártudvaros vagy keretes,
zártsorú beépítéssel, mint pl. a Szentlélek tér és környéke. A Szentendrei út és a régi városmag között,
illetve attól északra, lakótelepi beépítést található jellemzően úszótelkes kialakítással, nagy
közterületekkel körülvéve. A társasházas telekstruktúra is megtalálható itt, zártsorú, beépítéssel,
olykor kedvezőtlenül kicsi telkeken is, sűrű beépítést alkotva. A városrész nagy részét az a 11‐es és a
10‐es főút csomópontja képezi, amelynek környezetét a lakótelep jellegű területhasználat jellemzi,
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kiterjedt, és karakter nélküli, kiterjedt méretű közterületi zöldfelületekkel. A Bécsi út keleti oldalán
városias, keretes beépítésű társasházas terület található, beállt telekszerkezettel.

Kutyafuttató elemzés
Póráz nélküli kutyafuttatás célját szolgálja a Laktanya utcai Katasztrófavédelem Oktatási Központjának
déli kerítése, a Duna és a Duna‐parti út által határolt terület.
A zárt futtató 600 m‐es körzetébe 153 db kutya tartozik. Ugyanakkor Belső‐Óbudának ez az egyetlen
hivatalos futtatója. (A városrészben 1057 db nyilvántartott kutya él.)
A kutyafuttató a 2014‐ben átadott
szabadidőpark
szomszédságában
fekszik, intézményi (óvoda, iskola,
önkormányzat) illetve gazdasági
területek
által
határolt.
Megközelíthetőségét
nehezíti
a
Szentendrei út, Vörösvári út és a HÉV
által képzett határ. A lakóépületek
között a római katonai tábor keleti
kapujának maradványai jelentenek
nagyobb összefüggő zöld területet,
mely a lakóterületi közelsége miatt a
kutyásokat is csábítja. A városrész
jelentős zöldterületei közé tartozik a Búvár utca‐ Akác köz‐ Folyamőr utcák által határolt közel 1ha‐os
park. A zöldterület szerepelt a 2015‐ös kutyafuttatókról szóló közösségi felmérés támogatott helyszínei
között is. Megközelíthetősége jó, a Szentendrei út túloldaláról is könnyen elérhető a közeli gyalogos
átkelőnek köszönhetően. A terület alatt jelentős vezetékek futnak, lekerítésre e miatt nem alkalmas.
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Belső‐Óbudának ez az egyetlen hivatalos futtatójának megközelíthetőségét nehezíti a
Szentendrei út, Vörösvári út
A kerületrész sűrűbb lakóterületeitől távolabb esik

Fejlesztési elképzelések
A Vörösvári úttól északra eső városrészben a jövőben két zárt kutyafuttató kialakítását tervezi az
önkormányzat.
Szél utca:
2016 júliusában lakossági igények alapján új kutyafuttató kialakítását határozta el fővárosi területen.
A kutyafuttató berendezéséhez az EB OVO Egyesület közreműködésével a lakosság segítségét kérte. A
lakosság kérdőíven keresztül oszthatta meg az igényeit. Ennek alapján egy osztott kutyafuttató képe
rajzolódott ki, mely játszóeszközökkel felszerelt. (Az eszközök kiválasztása is a kérdőív részét képezte.)
A humán szemetes, a kutyaürülék gyűjtő, a padok mellett kiemelten fontos igényként fogalmazódott
meg a világítás kiépítése. Lakossági kérésként merült fel a kutyafuttató zárhatóságának kérdése is.
Boldog Sándor István park:
Zárt kerítéssel körbevett kutyafuttató új funkcióként jelenne meg a parkban. Zsilipes rendszerben
lenne a be‐ és kiengedés. A kutyafuttatóban helyet kapna néhány térplasztika, dombok és kutya ivókút.

Holdudvar:
A Váradi utca‐Vörösvári út ‐ Bécsi út által határolt lakótelep kutyafuttatók tekintetében ellátatlan
terület, ugyanakkor egy aktív kutyás közösség alakult ki a Holdudvarhoz kapcsolódóan.
A Holdudvar parkban nincs elegendő hely egy megfelelő méretű kutyafuttató kialakítására, ezért a
tervezők támogatják az integrált park ötletét, és a kutyás találkozón megbeszéltek alapján javaslatot
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tett az Önkormányzatnak egy kutyafuttató elhelyezésére a projekthatáron kívül, a Bécsi út 213. és a
Váradi utcai pontház közötti jelenleg kihasználatlan területre. A koncepciótervbe pedig beépítésre
került egy kutya wc, két darab háromszintes, kutyák számára is megfelelő ivókút a központi téren és a
tini‐résznél, valamint a hagyományos hulladékgyűjtő mellé a tervezők javasolják a fővárosban már több
helyen alkalmazott, a Moholy‐ Nagy Művészeti Egyetem hallgatói által tervezett speciális kutyaürülék‐
gyűjtő elhelyezését, mely egyben zacskótartó is. Továbbá a tini‐rész bejáratához a megfelelő
kommunikációs felület megteremtése érdekében javasolják egy közösségi információs tábla
elhelyezését a kutyás közösség számára, mely segítésével természetesen a nem kutyások is
tájékozódhatnak az integrált parkkal kapcsolatban.

6.4. Rómaifürdő és Római‐part városrész
A városrész a Gázgyártól északra, attól a vasút által elhatárolt terület, amely három, egymástól jól
elkülönülő részre oszlik. A nagytelkes részegységen a Római Strandfürdő, a Római Camping és a Római
Kalandpark területei találhatóak. A másik a Római lakótelep, magukat az épületeket nagyméretű,
összefüggő közterületi zöldterületek övezik.
A Római‐parton, ami a Pünkösdfürdőből, a Kossuth Lajos üdülő partból és a Római‐partból áll, végig
nagy telkes, szabadidős, pihenő és üdülő területeket találhatunk. A Nánási út és a Duna‐part között
szállodák, vagy szállás jellegű funkciók, többlakásos lakóépületek, és apartmanházak találhatóak.

Kutyafuttató elemzés
A városrész egyetlen hivatalos kutyafuttatója a Római úti lakótelep déli oldalán a Városfal utca és az
Aranyhegyi patak közötti terület, 23235/1.hrsz.
A 988 m²‐es zárt, a lakóterület szélén, azon kívül
elhelyezkedő kutyafuttató 600m‐es körzetébe 156 db
kutya tartozik. A városrész egyetlen futtatójaként
viszont 291 db nyilvántartott kutyát kellene
kiszolgálnia. A kutyafuttató eszközeinek állapota
használható, a terület mérete labdázásra, játékra
alkalmas. Legnagyobb hibája, hogy árnyékban
szegény, így a nyári melegben a használata
korlátozott. A probléma kezelése érdekében
facsemetéket telepített az önkormányzat, egy időben
a futtató felújítási munkálatinak elvégzésével.
Megközelíthetősége jó, bár a kerület többi futtatójához hasonlóan a lakóházaktól, így a kutyatartóktól
is távolabb esik. A kutyafuttató eléréséhez nagyobb parkokon kell keresztül haladni, ahol a kutyák már
elvégzik a dolgukat, a gazdák lemozgatják kedvenceiket. A lakótelep lakóinak jogos igénye lehet az
épületek által körbevett zöldek kutyamentes területként való fenntartása, így a problématérképen
azokat a jelentősebb parkokat jelöltük, ahol a legkisebb zavarással, de mégis a valós kutyás igényekhez
közelebb vizsgálhatóak multifunkciós közösségi terek kijelölésének lehetőségei. Az Arató Emil tér és a
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Silvánus sétány által határolt terület szintén a 2015‐ös kutyás kérdőív 13 lehetséges, támogatott
helyszíne között szerepel.
A Római‐ part budapesti szinten is kedvelt sétaterület, kutyákkal sokak által látogatott.
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A lakótelep vasút által határolt szélén található, így a lakóterülettől, azaz a használók jelentős
részétől is távol esik
Nagyobb zöldterületeken való átkelés miatt sokan már nem jönnek el idáig
A családi házas területen lakók számára teljesen kiesik
A futtató mérete nem éri el az 1000 m²‐t

6.5. Mocsárosdűlő városrész
A Szentendrei úttól nyugatra elterülő városrész keleti oldala beállt telekstruktúrájú, kertes csalási
házas, és kistársasházas lakóterület. A városrész vizes, mélyfekvésű területei korábban fejlesztési
területeknek voltak kijelölve. Jelenleg egybefüggő, nagy zöld felület, melyet néhol megszakítanak
gazdasági jellegű, tanyás beépítések. A telekstruktúra alkalmas a szabadidős, parkos zöldövezeti jellegű
kialakításra.
A városrészben kutyafuttató nincs, a Római lakótelep kutyafuttatója már olyan távolságra található,
hogy használatával itt már nem lehet számolni. A helyzetet a Szentendrei úton való átjutás is nehezíti.
2015. októberében az Aquincum‐ Mocsáros Egyesület lakossági igényeknek megfelelően kérte egy
bekerített kutyafuttató hely kijelölését és megépítését a Mocsáros‐dűlőben. A játszótér bal oldalán
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lévő területet javasolták beépíteni. Az önkormányzati fejlesztés eredményeként kutyaürülék gyűjtő
ládákat helyeztek ki. A terület védett státuszú, a Mocsárosdűlő építési szempontból vizsgálat alatt áll.

Fejlesztési elképzelések
Mészkőpark terve
A kiviteli tervezés során szeretnék folytatni az együtt gondolkozást, elsősorban
a játszótér, kamasz sport‐játszóterület és a kutyajátszótér részletes terveinek
kidolgozásánál. A javasolt parkhasználatnál nem kerül említésre a
kutyajátszótér vagy hogy mely területet vehetik igénybe.

Mészkőpark Környezetrendezése (Tilia Kertészeti Bt.)

6.6. Kaszásdűlő városrész
A városrész keleti oldalán található a Kaszásdűlői lakótelep, amely a lakótelepekre jellemzően nagy,
beállt parkokkal övezi a lakóépületeket.
A Kaszásdűlői gazdasági terület keleti oldalán több az egybefüggő, majdnem tömb méretű
telekkialakítás. A városrész déli részén telkes és társasházas lakóterületet és ennek megfelelően
kialakult telekstruktúrát láthatunk.

Kutyafuttató elemzés
Póráz nélküli kutyafuttatás céljára kijelölt területek Kaszásdűlő városrészben:




Kaszásdűlői lakótelepen a Huszti út nyugati oldalán teljes hosszában a Szőlőkert és Keled utca
között
Búza u.‐Zab u. kereszteződésében kerítéssel és két kapuval ellátott terület
Gyógyszergyár u. – Csillaghegyi út közötti területen
A kerületrész LEJELENTETT kutyáinak száma: 543 db
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Búza u.‐Zab u. kereszteződésében kerítéssel és két kapuval ellátott terület
A 2000 m²‐es kutyafuttató 600 m‐es vonzáskörzetéhez 204 db kutya
tartozik.
Felszereltsége a kerület többi futtatójával megegyező. Új fatelepítések
történetek a futtatón belül. A két sor fa telepítésének hátránya, hogy a
hasznos, labdázásra használható terület lecsökken. Az egy fasor is
elegendő árnyékot biztosítana.
Megközelíthetősége is az általános képet mutatja, a lakótelepen kívül
került kialakításra. Itt is, mint a többi helyszín esetében, nagyobb
parkokon keresztül érhető el a futtató. Ez sok esetben már azt is
eredményezi, hogy a kutyatulajdonosok nem jönnek el a futtatóig. Azaz
csak a közvetlen környezetet szolgálja ki igazából a terület. A távolabbról
érkezők számára előnyös a parkoló közelsége. Az új zebra segíti a megközelíthetőségét.

Kaszásdűlői lakótelepen a Huszti út nyugati oldalán teljes hosszában a Szőlőkert és Keled utca között
A terület nincs kitáblázva, valószínűleg be is épült. A Huszti út végén, a Kazal‐ Búza utca magasságában
található egy bekerített, 189 m²‐es kutyafuttató. Adottságai nem rosszak: biztonságosan
megközelíthető, parkolási lehetőség is van a közelben, alakja kiszélesedő (így van egy játszó terület is),
árnyékot adó fák elhelyezése is kellemes, nem zavaró. A vizsgálat készítésekor az agility eszközök
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nagyon rossz állapotban voltak, mindegyik cserére szorult.
2016‐ban felújítás történt. A problémák itt is ugyanazok, mint
mindenhol. A kutyafuttató elhelyezése túl távol került a
lakóterületektől és nagy, rendezett parkokon keresztül
közelíthető meg, amelyek között található olyan terület is, ahol
a lakóépületek elhelyezkedése is olyan, hogy a kutyák jelenléte,
ugatása kisebb zavarást jelent. A kutyatulajdonosok ezeket a
parkokat részesítik előnyben a futtatóval szemben.

Gyógyszergyár u. – Csillaghegyi út közötti területen
2014. júniusának elején került átadásra Óbuda legújabb kutyafuttatója. Ez az állapotán is jól látható,
a kerület legjobb kondícióban lévő kutyás játszóhelye. Mérete, arányai jól használhatóvá teszik. A 800
m²‐es kutyafuttató 600 m‐es vonzáskörzetébe 105 db kutya tartozik. A parkos, zöldbe ágyazott
elhelyezkedése, parkolási lehetőségek megléte is külön pozitívumot jelentenek. Megközelíthetősége
is a legjobbak között van, a lakótelepen élők könnyen elérhetik. A kutyafuttatót viszont a Bécsi út
túloldaláról is sokan látogatják, ahonnan a megközelítés már sokkal nehezebb.
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A kutyafuttatók a lakótelep külső részein helyezkednek el, belső nagy parkokon keresztül
közelíthetőek meg

6.7. Csillaghegy városrész
A Csillaghegy városrész Szentendrei út és Duna közé eső része kertes családi házas övezet. Többnyire
családi házak találhatóak itt, de előfordulnak kisebb társasházi ingatlanok is. A telekstruktúra kialakult,
beállt. A Rókahegy felé eső városrészen már intenzívebb kisvárosias beépítést találunk, jellemzően
társasházi beépítéssel. A hegy erdős területén találhatóak kisebb ingatlanok, Csillaghegy Rókahegytől
délre elhelyezkedő területén található a lakótelep.
A Pusztakúti úttól nyugatra részben vegyes lakóterületek, részben a Csillaghegyi Strandfürdő nagyobb
területet lefedő ‐ telke található. Csillaghegy déli területén a Pusztakúti út és Tündérliget utca
környezetében lakópark‐szerű beépítés, sorházas telekstruktúra található. A Pusztakúti út mentén
több lakópark beruházás is folyamatban van ‐. A Szentendrei út felől pedig hagyományos kertes, családi
házas beépítés, és ennek megfelelő, több évtizede kialakult és beállt telekstruktúra, úthálózat és
tömbszerkezet található.
Kutyafuttató, kutyázásra kijelölt terület nem került kijelölésre a városrészben. Az esetleges
térfelújítások esetén szükséges a kutyás igények figyelembevétele ‐házirend megalkotással vagy
esetleges helybiztosítással más tereken.

Fejlesztési elképzelések
Lékai bíboros tér
A kutyák erős problémaforrásként jelennek meg. A kutyatulajdonosok számára csak kutyapiszok
gyűjtésére alkalmas gyűjtők elhelyezését tartják fontosnak. Külön területkijelölés nem történik a
részükre.

Lékai bíboros tér látványterve (Garten Studio)
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6.8. Békásmegyer városrész
Békásmegyer beépítését és telekstruktúráját tekintve igen összetett városrész. A Szentendrei út két
oldalán húzódó lakótelep meghatározó karaktert ad a városrésznek, és hagyományosan a
lakótelepekre jellemző úszótelkes beépítéssel rendelkezik. A lakóépületek között nagyobb
zöldterületek kaptak helyet. A Békásmegyeri lakóteleptől nyugatra található Ófalu, ami családi házas
beépítésű lakóterület, amely őrzi a hagyományos történelmi építészeti karakterhez illeszkedő
beépítést is. Különösen a Kőbánya utca‐ Perje utca, Templom utca‐ Szentháromság utca‐ Ezüsthegy
utca és Donát utca környezete hordozza a jellegzetes óbudai, kisvárosiasodó beépítés hangulatát.
A Szentendrei út északi oldalán elhelyezkedő Pusztadombon kisebb társasházas karakterű beépítés
alakult ki. Az Északi városkapu városrész egybefüggő nagy telkes terület, amely készen áll a hosszútávú
fejlesztési elképzelések megvalósítására.

Kutyafuttatók elemzése:
Békásmegyeri lakótelep hegy felőli oldalán 2 db kijelölt kutyafuttató található:



Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán az Ezüsthegyi út kanyarulatától délnyugatra fekvő
terület;
Pusztadombi út és Égető utca találkozásától északra fekvő terület

A lakótelep belső, gyalogosan is könnyen megközelíthető területein nincs kijelölt kutyafuttató.

Pusztadombi út és Égető utca találkozásától északra fekvő terület
Helybéli, kutyás lakosok sem tudják, hogy hol van a kijelölt terület. Nincs elkerítve, kitáblázva. Sokan a
kereszthez járnak fel a kutyákkal. Semmi sem utal a kutyafuttató kijelölt helyére: nincsenek
szemetesek, világítás, zöldfelület karbantartás. Az út menti terület viszont bozótos, kicsi, veszélyes,
hiszen a kanyar beláthatatlan, a kutyák pedig könnyen kifuthatnak.
A futtató 600 m‐es körzetében 76 db kutya található. A távolabbról való felkeresést nehezítik a
domborzati adottságok. A lakótelepet zöld sáv veszi körbe, ahol nem zavarják a lakókat a kutyák, így
nem is mennek tovább. Közvetlen környezetében a családi házas területek már a külterülettel
érintkeznek, így a szabadban való sétára több lehetőség adódik.

Békásmegyeri lakótelep nyugati oldalán az Ezüsthegyi út kanyarulatától délnyugatra fekvő terület
Az Ezüsthegy utca területén belül, annak a zöld sávjában került kijelölésre sok évvel ezelőtt a 360 m²‐
es kutyafuttató, melynek 600 m‐es vonzáskörzetébe 365 darab kutya tartozik.
Megközelíthetőségét segíti, hogy a futtatóhoz gyalogos átkelő vezet a lakótelep oldaláról.
Felszereltsége a többi futtatóhoz hasonló: rámpa, ugrókarika, mérleghinta, gumikarikákból ugrósor.
2016‐ban teljes felújításon esett át.
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A futtatótól pár száz méterre közel 1 ha‐os
szabad zöldterület található, melynek egy
részén jelenleg parkolnak.

Békásmegyeri lakótelep Duna felőli oldalán is 2 db kijelölt kutyafuttató található:



Békásmegyeri lakótelep keleti oldalán a Királyok útja – Hatvany L. utca közötti
parkosítatlan terület; NYITOTT
Hadrianus utca északi részén az Óbuda Tsz területével határos terület. ZÁRT

A két futtató vonzáskörzete majdnem lefedi egymást, szinte a teljes városrész kutyáit ellátja, azaz
megközelítőleg 600 db kutya tartozik a vonzáskörzetükbe.

Békásmegyeri lakótelep keleti oldalán a Királyok útja – Hatvany Lajos utca közötti parkosítatlan terület
A terület közel 5 ha nagyságú, ennek egy része régen futtató volt. A hajdani agility pálya csak
foszlányaiban van meg. A park alkalmassá tehető egy kutyás park, integrált kutyás terület kialakítására.
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Fejlesztésével nagyobb vonzáskörzet kiszolgálására lenne lehetőség, nagyobb körzetből válna vonzóvá
a kutyások számára. Ezzel tehermentesíthetőek lennének a lakótelep belsőbb zöldjei.
A Heltai Jenő tér ‐ Madzsar József utca‐ Bálint György
utca‐ Füst Milán utca által határolt tér kutyás használatára
készített kérdőív kapcsán felmerült a Varga István
Szakiskola melletti terület fejlesztésének szükségessége
is. A megkérdezettek szerint ehhez nagyon fontos
fejlesztésnek tartják a kutyapiszok‐gyűjtők és kutyaitató
kutak kihelyezését kutyák számára, valamint a világítás
kiépítését, a rendszeres fűnyírást, hogy teljes mértékig
kutyás parknak legyen kiépítve. Kérték továbbá padok
kihelyezését, és a terület körbekerítését. Kevésbé fontos,
hogy legyenek agility eszközök vagy kutyás vizes játszótér.

Hadrianus utca északi részén az Óbuda Tsz területével határos terület
A futtató a lakótelep legszélső utcájában található, a
Hadrianus utca zöldsávjában. Bár maga a futtató 680
m²‐t meghaladó méretű, mégis kicsinek tűnik a 7,7m‐
es szélessége miatt.
A Heltai Jenő tér‐Madzsar József utca‐ Bálint György
utca‐ Füst Milán utca által határolt tér kutyás
használatára készített kérdőív kapcsán felmerült,
hogy a Hadrianus utcában található futtatót
fejlesztés esetén 7,7% használná a kérdőív kitöltői
közül. Ehhez az eszközök karbantartására, kutyás
itatókút, világítás kialakítása, valamint rendszeres fűnyírásra lenne szükség.
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Konfliktusok, problémák, fejlesztendő szempontok
 Békásmegyer kutyafuttatóinak általános problémája, hogy az elérésükhöz nagyobb
zöldterületeken, parkokon kell végighaladni, melyek már alkalmasak lennének a kutya
futtatására. A lakótelep belső zöldterületei biztonságosak, autós forgalomtól mentesek, így a
kutyafuttató nem válik vonzóvá.
 A zárt kutyafuttatók az utak zöldsávjaiból, közvetlen az autós forgalom mellett lettek kialakítva
 A parkos, elkerítetlen kutyafuttatók itt sem kerültek kitáblázásra, pontos lehatárolásra
 Békásmegyer hegy felőli oldalán csupán egyetlen kis alapterületű kutyafuttató került
kialakításra, amelyre viszont igen nagy számú eb jut

Fejlesztési elképzelések
Táncsics kert terve:
A lakossági igények felmérése során kérés jelentkezett kutyafuttató terület kialakítására, melyet a
kutyások és a nem‐kutyások egyaránt szeretnének, ha megvalósulna. A tervezési területre elsősorban
közösségek erősítését segítő létesítményeket terveztek, egy erős koncepció mentén felfűzve, köztük
kutyafuttatásra nem alkalmas méretű szabad gyepfelületekkel. A tervezők véleménye szerint a békés
egymás mellett élés záloga a térben jól elkülönített kutyás parkhasználat, ezért azt javasolják, hogy a
kutyafuttató területet a parktól távolabb, a lakótelep ÉNY‐i szélén kerüljön kijelölésre. Szerintük a
kutyafuttató területen kellene lekeríteni kutyajátszóteret a kutyások „szakmai” szempontjait
figyelembe véve és az Ezüsthegy u. déli részén meglévő futtató hibáit már kiküszöbölve.

Multifunkciós közösségi teret alakít ki a békásmegyeri piactól északra fekvő, a Heltai Jenő tér –
Madzsar József utca – Bálint György utca – Füst Milán utca által határolt lakóterületen
A fővárosi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázat nyerteseként Óbuda‐Békásmegyer Önkormányzata
multifunkciós közösségi teret alakít ki a békásmegyeri piactól északra fekvő, a Heltai Jenő tér – Madzsar
József utca – Bálint György utca – Füst Milán utca által határolt lakóterületen. A beruházás
eredményeként megújult a lakóépületek közötti park és sétány, Idősek Klubja jött létre a tér északi
felén fekvő Szolgáltatóházban, és sor került a teret körülvevő parkolók felújítására, zöldfelületi
rehabilitációjára is. A tér nyitva áll a kutyások előtt is.‐A konfliktusmentes kutyákkal együtt történő
használat érdekében az Önkormányzat kérdőívvel fordult a gazdák felé, hogy közösen alkossák meg a
tér hosszútávú fenntartható használatának kereteit.
A kérdőív kitöltőinek csupán 32%‐a rendszeres használója a Heltai Jenő tér‐ Madzsar József utca‐ Bálint
György utca‐ Füst Milán utca által határolt térnek. Többségük a napi nagy sétájuk (kb. egy óra) idejét
is itt töltik. A megújuló közösségi téren belül a szabadon kutyázás területére minden térrész hasonló
támogatottságot kapott. Egy‐ egy százalékkal a Madzsar József utca 1‐ 3.sz. épületei közötti térrésze,
ezután pedig a Madzsar József utca 3‐5.sz. alatti pontházai közötti és a Madzsar József utca 18‐20‐22‐
24 sz. előtti térrész kapott több szavazatot.
A megújuló multifunkciós tér állapotának megőrzésének érdekében legfontosabbnak a kutyapiszok‐
gyűjtők kihelyezését tartják. Nagyon fontosnak értékelik még a kutyás itatókutat, a kutyás területek
erősebb megvilágítását. Alapvetően fontosnak, de mégis ebből a kategóriából a legkevésbé fontosnak
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a kutyás területek sövénnyel való elkerítését tartják. Kevésbé fontosnak (jó, ha van) ítélik a kutyás
házirend kidolgozását. A kutyás fürdetési lehetőség kialakítását is kevésbé fontosnak, nem fontosnak
gondolták. Nem fontos intézkedésként jelölték meg a kutyás nyitva tartást, a parkőr alkalmazását.
A választ adók 67%‐a gondolja úgy, hogy nem kell külön kutyás nyitva tartás az új közösségi térnél.
Azok, akik ezt szükségesnek tartják, többségében úgy nyilatkoztak, hogy mindenhol legyen
szabályozva. 13 fő mondta azt, hogy mindig legyen szabályozva, 12 fő, hogy hétköznapokon
szabályozná és 10 fő pedig hétvégén vezetné be a korlátozást. Legtöbben reggel 6 –tól 9‐ig, délután
16‐20 óra között és este 21 óra után tartanák nyitva a teret a kutyások számára hétköznapokon.
Hétvégén már kiegyenlítettebb a sétáltatási időszakok megoszlása. Itt is leginkább a hétköznapi
időpontokat szeretnék, de a 12‐14 óra közti időpontot jelölték meg még kiegészítésként.

7. Ellentmondások







Az önkormányzat közelítő adatokkal rendelkezik a kerületben tartott ebek számát
illetően. A legközelebbi ebösszeírás 2017.05‐15‐ 2017.06‐15 között zajlik.
A Hajógyári sziget azon részét, mely ma kedvelt kutyastrand, a tervek szerint emberi
fürdőzésre alkalmas szabadstranddá alakítanák. Konfliktus forrást jelenthet a jövőben,
hiszen ha nem eleve kutyás strand lesz, akkor kizárja a kutyával való strandhasználatot.
Sokan támogatják a szigeten való kutyázást a kérdőíves felmérés alapján.
Óbuda‐Békásmegyer 2008‐as Környezetvédelmi programja a futtatók használatára
kívánja rászorítani a kutyák tulajdonosait, akár büntetés kilátásba helyezésével is. Ez
önmagában konfliktust szül, a problémát nem oldja meg.
A hatály alól kivont 26/1999. (VII. 28.) Ör. melléklete tartalmazta a futtatók listáját, de
ezek nincsenek kitáblázva, egyértelműen lehatárolva. Sok esetben a helyben lakó
kutyatulajdonosok sem tudják, hogy hol van a közelükben a kijelölt futtató.
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8. Összefoglalás

Óbuda‐ Békásmegyer Önkormányzatának erősségét a kutyák közterületi tartózkodásának
témakörében a nagy, beállt zöldterületei, parkjai jelentik. Ugyanakkor a különböző, jellemzően a
kutyás‐nem kutyás használatból egyre eldurvuló, felerősödő konfliktusok adódhatnak. A problémák
figyelmen kívül hagyása komoly veszélyforrást is jelenthet, (EZÉRT A TANULMÁNY) hiszen nehezen
teremthetőek meg a békés együttélés, az ebtartási szempontból felelős lakóközösségek kialakulásának
feltételei. A kutyák számának emelkedésével új társadalmi igények jelentkeztek, és az önkormányzat
önként vállalt feladatává vált a kutyatartó állampolgárok számára az állatok mozgatásához megfelelő
terület kialakítása, biztosítása. Ezt felismerve készült el a Városfejlesztési Nonprofit Kft által egy
kutyafuttatók kialakításának lehetőségét vizsgáló kérdőív. Óbuda‐ Békásmegyer Önkormányzata a
kerület megújítása kapcsán több köztér újjáélesztését is kezdeményezte, és a tervezési folyamatába a
lakosságot közösségi tervezések során bevonta. A szemléletváltás által beindult kedvező folyamatok
nagyszámú, megvalósítható lehetőséget hordoznak, de a kutyások közösségével alapvető szinten
számolni kell, őket szükséges integrálni a jogkövető társadalmi rétegek közé, azonban a felelős
ebtartásnak a magától értetődő gondolkodás tervezésbe való beültetésére még várni kell. Szinte
minden közpark fejlesztési folyamata kapcsán megjelent a kutyás használat jelenlegi gyakorlata és
igénye. Ugyanakkor alig találunk olyan tervet, amely párbeszédet kezdeményezne, vagy valahogy
választ próbálna adni a kutyás kérdésekre. A kijelölt kutyafuttatókat áttekintve azt láthatjuk, hogy
jellemzően egy‐ egy közút telkén, annak szűk zöldsávjában kerültek kialakításra. Óbuda esetében a
zárt, agility pályával felszerelt kutyafuttatók vannak jelen leginkább. Itt is megfigyelhető az a szemlélet,
hogy a kutyafuttatókat a lakóterületek szélén helyezik el, a családi házas területen pedig egyáltalán
nem biztosítanak teret. Ennek a gyakorlatnak köszönhetően a gazdák kis számban veszik igénybe a
kijelölt futtatókat. A kerület Budapest külterületi részeinek szomszédságában helyezkedik el, nagy
kiterjedésű beépítetlen területekkel rendelkezik. Ennek köszönhetően lakásainak, lakosságszámának
emelkedése várható. Statisztikai adatok alapján becsülhető a várható kutyák száma is. Nagyon fontos
az ebtartási stratégiában megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a következőkben
jelentkező igények kielégíthetők lehetnek az önkormányzat jelentős megterhelése nélkül.
Békásmegyer‐ Óbuda pozitívumai közé tartozik, hogy a kulturált ebtartást elismerve és támogatva
egyre több intézménye válik kutyabaráttá. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy egy hosszú folyamat
elején járunk, és a lakossági észrevételekből láthatóan a kutyás és nem kutyás oldalról is nagy igény
jelentkezik a normák megalkotása és megismertetése, az egymás megértése iránt. Az előbbiekben
felvetett kérdésekre az Ebtartási stratégiában igyekszünk válaszokat találni.
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