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I.

Gazdibarát Budapest TOP6

Pozitív kommunikációval motiválni a felelős kutyatartást
Tiszta és érthető szabályok megfogalmazásával megelőzni a konfliktusokat
A kutyatartás infrastruktúra korszerűsítése
A hatékonyság növelése a meglévő lehetőségek láthatóvá tételén keresztül
A lakosság informálása a közös szabadidőtöltésre alkalmas helyekről
Célunk elérni, hogy a kutyás közösség pozitív szereplő lehessen a közösségi együttélés során

II.

Vízió

A városban, ahol kutyánkkal élünk, a kutyatartás érték. A város lakói egységként tekintenek a gazdi-kutya párosra. A
felelősen viselkedő kutya-gazda páros ismert és tiszteletben álló tagjai a közösségnek.
A kutyás és kutyát nem tartó városlakó által elismert közösségi szemléletmód a kutyatartás, melyből adódó közösségi
kutyás kultúrát a szereplők közösen tartják fenn.

III.

Bevezetés és problémafelvetés

Magyarországon a kutyák száma körülbelül 2millió(1), melybe beletartoznak a gazdás és kóbor ebek egyaránt,
amely évről-évre emelkedik.Budapesten majd minden negyedik felnőtt állampolgár kutyatartó(2), így a kutyatartás
szabályozása a budapesti lakosság jelentős részét érinti.
Az évek során sokat javult a kutyák szerepe és hasznossága a társadalomban. Egyre inkább elfogadottá válik az a
tény, hogy a kutya társállat, a kutyatartásnak pozitív hatásai vannak az életminőségre, a gyermekek fejlődésére, a
gazdik testi-lelki egészségére, s ezt tudományos eredmények is alátámasztják. Ezen felül a szolgáltatások terén is
egyre többen nyitnak a társadalom kutyás csoportja felé. Ezzel szemben az ebtartással kapcsolatos rendeletek nem
követték le a társadalmi változásokat, az ebrendeletek sem tartalmukban, sem szemléletmódjukban nem változtak
sokat. Mára a legtöbb, az ebtartást a közösség szempontjából szabályozó rendelet tartalmában elavult és/vagy
ellentmond más jogszabályoknak
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Az emelkedő kutyalétszámmal és az így növekvő igényekkel nem számoló zabályozásra való tekintettel a magyarországi
kutyatartásra jellemző a nem szabálykövető magatartás. Annak ellenére, hogy az elmúlt tíz évben ugrásszerűen
megnövekedett a kutyák száma – s ez a tendencia a további növekedés felé mutat-, nem váltak veszélyesebbé az
utcák, sőt több tekintetben is javulás figyelhető meg a közösségi kutyatartás terén. Állandó problémát a kutyások és
„nem kutyások” közötti ellentét jelent, bár kialakulóban van egy megegyezési folyamat, melyet pl az önkormányzati
kutyás stratégiák tovább erősítenek. A konfliktus gyökerét az jelenti, hogy a „nem kutyások” elvárják a szabályok
betartását, míg a kutyatartók a nevelés előtérbe helyezését, a szabályok lazítását, a tényleges kutyás közösségi
részvétel tükrözését tartják a legfontosabbnak, és a hátrányos megkülönböztetés felszámolását szeretnék. Sokan
hajlandóak lennének kutyás vizsgát tenni annak érdekében, hogy e megkülönböztetés alól mentesüljenek, és több
szabadságot kapjanak a kutyájukkal való közösségi együttélés során.* (lásd Megjegyzések) Ilyen például a szabad,
azaz póráz nélküli kutyasétáltatás lehetőségének bővítése is, szabad parkhasználat azokon a területeken, ahol ezt
más, mindenki számára elfogadottan jogos érdeket, funkciót nem zavar. Ezen új társadalmi életforma jellemzője,
hogy sok szempontja még pontosan nincs meghatározva és sokszor objektív paraméterek helyett egy közösségi
optimalizálás az, amely fenntartható és jól működő megoldást szülhet.
A városi kutyatartás mára életmóddá vált, mely a társadalom minden részét egyaránt érinti, ám ennek közösségi
felismeréséhez, a tanuláshoz és a helyzet elfogadásához még idő szükséges.

IV.

A fővárosi kutyás infrastruktúra fejlesztési célkitűzései

1. Általános fejlesztési alapelvek, irányok és célkitűzések
 lláspontunk szerint nincs olyan területhasználat, amely indokolná a kutyák és azok kísérőinek teljes mértékű
Á
kitiltását. Jelen esetben a teljes mértékű kitiltás egy felsőbbrendű törvény hatálya, azaz, nem az önkormányzat
hatáskörébe tartozik. (pl. Kossuth tér, 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről). Szeretnénk ezt az
ellentmondást feloldani.
 gyesületünk a komplex közterület-használat szóvivője, így minden javaslatunk a teljes lakóközösség közterület/
E
park használatát együtt vizsgálva, a szokásrendet ismerve, a kerületi fejlesztési irányvonalakat integrálva készül el.
 z új,kutyával (is) használható területek kijelölését, létrehozását nehezíti, hogy az alkalmas területek sokszor a
A
kerületek közigazgatási területén helyezkednek el, ám a Főváros tulajdonában vannak vagy hogy a területnek több
tulajdonosa van (kerület, főváros, magán).
Barnazónák zöldítése, kutyabaráttá tétele
A Koncepció a stratégiai fejlesztési irányok tekintetében kiemeli a barnamezős területek funkcióváltását, gazdasági
telephelyként történő megújítását magasabb hozzáadott értékű ágazatok, a kreatív ipar és klaszterek megtelepedése
révén, oktatási és kulturális célú beruházások számára; illetve az infrastruktúrahálózatok kihasználtságának javítását.
Ennek részeként cél, hogy a Duna vonalának és a barnamezős gyűrűnek az északi és déli metszéspontjai újulnak meg
először, az ingatlanfejlesztések koncentrált megjelenése mellett. Fontos, hogy Budapest ingatlanfejlesztése során
fotntos kiemelni, hogy egyre több olyan nagyobb iroda, cég dolgozik a kreatív iparban , amelyek kutyabarátok. Fontos
számukra a dolgozók magukkal hozott kutyáinak a kiszolgálása is.
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V.

 udapest stratégiai fotnosságú szabad kutyás gócpontjai és a kerületek
B
kutyás helyzetképe

Főbb gócpontok, a szabad kutyázás terei:
Budapest homogén kutyás térképét a kerületi önkormányzati rendszerből adódó lokalitás jellemzi. A lokalitás
sok esetben szükséges, ám megnehezíti a város egészét használó, sokszínű vársohasználat magasabbszíntű és
hatékonyabb szervezését. A kerületi kutyázásra inkább a futtatók, kutyás zónák kijelöllése, fejlesztése és karbantartása
esik, míg a nagyobb, integrált parkok területei fővárosi tulajdonú. Ezek a parkok a következők: Margit-sziget, Városliget,
Hajógyári-sziget, Népliget, Orczy-kert, Budai-hegység Budapesttel szomszédos területei, Duna-part.
Ahhoz, hogy a most is jól működő, bár további szervezést igénylő városi kutyás használat a város számára pozitív
maradjon, ezen területek, a teljes budapesti kutyázás együttes tervezése szükséges.
V. kerület, Lipótváros
Lipótváros esetében ebszámra vonatkozó adatokat a kutatásunk során nem találtunk. A legutóbbi ebösszeírást 2017ben tartották. A kerületi ebrendelet 2009-ben készült el.
A kerületben 6 db futtató található:
1.

Honvéd tér déli térrészén (hrsz: 24972)

2.

Hild tér (hrsz: 24502/1)

3.

Széchenyi rakpart (hrsz: 24498) a Pesti alsó rakpart zöldfelületi része

4.

Olimpiai Park (hrsz: 24988) északi térrészen, bejárat Balaton utca felől.

5.

Erzsébet tér (hrsz: 24456/1) északi térrészen, bejárat a József Attila utca felőli oldalon

6.

Vajkay utcai zöldfelület északi része (hrsz: 24899) bejárat a Szalay utca felől.

A Szabadság tér a belvárosi kutyás élet központja, ahol az EB OVO Egyesület és az Önkormányzat 2009-es szóbeli
megállapodásának köszönhetően, a szokásjog alapján integrált körülmények között folyik a kutyatartás. Ez a lehetőség
a szomszédos kerületekből is bevonzza a kutyatartókat.
Az önkormányzat az Integrált Településfejlesztési Stratégiában, valamint a Településfejlesztési Koncepcióban egyaránt
kijelenti, hogy a kerületben nincs lehetőség a fentieken túl új kutyafuttató kialakítására. Azonban a kutyafuttatókkal
rosszul ellátott területeken, illetve közterületeken kutyaürülék gyűjtők kihelyezésével segítik a felelős ebtartókat.
VI. kerület
A kerületben 1 db futtató található a Ferdinánd-híd lábánál. Civil oldalon állandó kérdés és probléma a kerületi
kutyázás, a hatalmas igény a kutyasétáltatási lehetőségek iránt. A kerület kutyatartói a szomszédos kerületek
futtatóit használják: például a Szabadság teret és a Városligetet. Ebszámra vonatkozó adatokat kutatásunk során nem
találtunk, a legutóbbi ebösszeírást 2013-ban tartották Terézvárosban. Az önkormányzat a kutyaürülék feltakarításának
népszerűsítése érdekében kommunikációs kampányt folytatott, amely során nagymennyiségű figyelemfelkeltő táblát
helyezett ki kerület szerte az alábbi szöveggel: a terézvárosi kutya sem képes maga után takarítani.
VII. kerület
Erzsébetváros önkormányzata 2014 nyarán elindította Felelős Gazdi programját, amelynek célja, hogy a kulturált
és felelős városi kutyatartás életmóddá váljon a VII. kerületben is. A program során ismeretterjesztő anyagokkal,
szabadtéri kutyás rendezvényekkel, fórumokkal segítik a „Felelős Gazdi szemlélet elsajátítását. A program szakmai
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együttműködő partnere 2014 óta az EB OVO Egyesület. A pozitív visszajelzések és a lakosság részéről felmerült
igények alapján a városvezetés fontosnak tartja felhívni a figyelmet a felelős ebtartásra, valamint segíteni a kutyások
és nem kutyások közötti párbeszédet. A kerületben 2.036 kutya rendelkezett mikrochippel a 2011-es adatok szerint.
Kutyafuttatók:
1.

Klauzál tér

2.

Almássy tér

3.

Kéthly Anna tér

4.

Dob utca

VIII. kerület
2012-ben összesen 3000 kutyát tartottak számon a kerületben. Egy 2014. elején kiadott statisztika szerint Józsefváros
területe 685 ha, a lakosságszám 75 294 fő, a lakások száma 44 678 db. A VIII. kerületnek nincs sem állattartásról szóló
rendelete (a 2004-es rendeletet 2012-ben hatályon kívül helyezte a képviselő- testület), és nem hozott a közösségi
együttélés szabályairól rendeletet. A kerület minden tanintézményében „Kutya-gyerek kommunikáció” programot
tartottak a Gödöllői Kutyasport Központ munkatársai. A program célja, hogy az élménypedagógia módszerével
dolgozva megtanítsa a gyerekeket arra, hogyan viselkedjenek kutyák jelenlétében, hogyan neveljék saját kutyájukat,
mit kell tenniük, ha az utcán találkoznak idegen kutyával. Megtanulják, hogyan adjanak jeleket a kutyáknak, és azt
is, hogy a kutyák jeleit hogyan értelmezzék. A kerületben 2014 áprilisában nyitotta meg kapuit a Leonardo Da Vinci
utcában, a Corvin Plazával szemközti részen az első közösségi kutyafuttató. A Grund körülbelül 15 méter széles, és 50
méter széles volt. A kutyások beléptető rendszer segítségével használhatták, tagdíjat fizettek, szabályzatot fogadtak
el, a területet közösségi munkával alakították ki és tartották rendben. A Grund Alapítvány fogta össze, ám a terület
a Futureal ingatlan-fejlesztő cég területére esett, és amikor az építkezések elértek oda is, a futtató 2016-ban bezárt.
Kutyafuttatók:
1.

Kálvária tér (II. János Pál pápa tér)

2.

Rezső tér

3.

Horváth Mihály tér

4.

Nap tér

5.

Teleky László tér (zárt kutyafuttató)

6.

Orczy út – Vajda Péter utca – Delej utca által határolt terület (zárt kutyafuttató)

7.

Ludovika tér

8.

Gyulai Pál utca

XIII. kerület
A XIII. kerületi Önkormányzat célja, hogy a kerület közterületein tiszta és rendezett állapotokat teremtsen, csökkentse
a közterület használók közötti konfliktusokat. Az Angyalzöld Program keretében 2013-ban elindított Gondos Gazdi
Program a következő szempontokat vette alapul hosszú távú céljainak meghatározásakor:
 gy kerület parkjai, közterei, sétálóutcái arra születtek, hogy „éljenek”, hogy ezeken a helyeken az emberek
E
változatosan pihenjenek, kikapcsolódjanak, feltöltődjenek. Mindezt úgy, hogy eközben mások pihenését, nyugalmát
ne zavarják.
 kutyatartás körül előfordulnak konfliktusok, a közterületen maradt kutyapiszok állandó probléma, a póráz nélkül
A
vezetett, de nem kellően nevelt kutyák könnyen megijeszthetik a közelükben tartózkodókat. Főleg ezek miatt alakult
ki egy általános rossz kép a kutyásokról – a radikális vélemények szinte az összes közterületről kitiltanák az ebeket.
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 jelenlegi – szigorúnak tűnő – törvényi szabályozás, a környezetszennyezés és a póráz nélküli sétáltatás bírságolása
A
bár szintén ezt a szemléletet tükrözi, de hisszük, hogy hosszú távon a kutyatartói tudatosság fejlesztésével a
feszültségek minimalizálhatók, és ezért a kerület saját eszközeivel mindent megtesz. Ebben segít a 2013-ban útjára
indított Gondos Gazdi program, melynek alapvetései:
Minden embernek joga van félelem nélkül és tiszta környezetben élni.
Minden kutyának joga van szabadon szaladgálni és játszani társaival.
Minden kutyatartó kötelessége, hogy óvja környezetét és felelőssége, hogy kutyájával gondos gazdaként bánjon.
A Gondos Gazdi program céljai:
Megismertetni és elfogadtatni a felelős városi kutyatartás normáit a kutyatulajdonosokkal.
 egteremteni a kutyatartás színvonalas közterületi feltételrendszerét, mellyel a kutyák mozgás- és játékigénye
M
kielégíthető, miközben gazdáik is vonzó környezetben töltik el a kutyasétáltatásra szánt időt. A Gondos Gazdi
Program 2014 óta együttműködésben áll az EB OVO Egyesülettel. A kerületi lakosság bevonásával végzett közös
munka eredményeként a kerületi kutyás program évről évre fejlődik. A tudatosság fejlesztésének letéteményese
a kutyatartás feltételeinek kerületi rendeletben való rögzítése, valamint a chipes nyilvántartás, ezek szintén a
környezetükkel harmóniában élő kutyatartók érdekeit szolgálják. Célunk, hogy a néha tapasztalható kutyatartó nem kutyás szembenállást egy olyan – jó értelemben vett – küzdelem váltsa fel, ahol a felelősségteljes kutyatartók és
a nem kutyások ugyanazon az oldalon állnak, szemben az egyre inkább elszigetelődő, környezetre és közhangulatra
ártalmas magatartásokkal.
Eredmények:
Évente 10 kutyás rendezvény
Kérdőívezés, kutyások-nem kutyások felé
Szakértői jelenlét, konfliktuskezelés
Ebösszeírást népszerűsítő rendezvények
A kerületben 7 kutya WC van kihelyezve
Közösségi takarítási kampány
Kutyafuttatók:
1.

Rakparti kutyafuttató (Szent István park mellett)

2.

Kárpát kutyafuttató (Kárpát utca 48–60. mögött, a kerékpárút mellett)

3.

Vizafogó kutyafuttató (Népfürdő utca zöldsáv–Népfürdő utca 15–21. előtt [4 szakaszos])

4.

Dráva parki kutyafuttató (Dráva utcai járda mellett)

5.

Árpád-hídfői kutyafuttató (hídfelhajtó rézsűn–Esztergomi utca felőli szakaszon)

6.

Kassák parki kutyafuttató (Tüzér utcai oldal)

7.

Gidófalvy kutyafuttató (Hun utca–Tüzér u. sarok–Tüzér utcai oldal labdapálya mellett)

8.

Apály kutyafuttató (Apály utca 2–4. előtti terület)
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9.

Lehel úti kutyafuttató (Lehel út zöldsáv–Csángó utca–Hun utca között [3 szakaszos])

10.

Üteg kutyafuttató (Üteg utca 37. mögött)

11.

Tatai úti kutyafuttató (Tatai út 136–138. előtt)

12.

Patakparti kutyafuttató (Béke utca–Göncöl utca között, a Göncöl utca felőli szakaszon)

13.

Patakparti kutyafuttató (Göncöl utca–Madarász Viktor utca között, a Madarász Viktor utca felőli szakaszon)

14.

Dunai kutyafuttató (Cserhalom utca–Duna folyam között)

15.

Gyermek téri kutyafuttató (Gyermek tér északkeleti sarok)

16.

Göncöl utcai kutyafuttató (Tahi utca–Kámfor utca között [8 szakaszos])

17.

Országbíró kutyafuttató (Gömb utca mellett)

18.

Futár kutyafuttató (Futár park)

19.

Tisza utcai kutyafuttató (Tisza utca)

20.

Bulcsú parki kutyafuttató (Lehel csarnok mellett)

2015 októberében Mit kell tudni a felelős kutyatartásról? címmel új kiadvány látott napvilágot a kerületi közterületfelügyelet gondozásában. A fotókkal illusztrált, jól olvasható füzet a kutyatartásra vonatkozó szabályokon túl
számos más, hasznos információt is tartalmaz, többek között a kerületi állatorvosi rendelők elérhetőségeit,
valamint a kerületben található húsz kutyafuttató címét is. A kerületben 7 kutya WC-t helyeztek ki, az önkormányzat
megteremtette a lehetőséget, hogy a kutyák zöldfelület kímélő módon végezhessék el kisdolgukat. A pozsonyi úti
kutya WC karbantartói a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársai. A homokot heti rendszerességgel átforgatják,
és 2-3 havonta cserélik. Túlhasználat esetén a bejelentéstől számított egy héten belül új homok kerül a kutya WC-be.
XIV. kerület
A kerületben 2017-ben végezték az utolsó ebösszeírást, melyre vonatkozóan adatokat nem találtunk. 2013-2015
közötti időszakra vonatkozóan elektronikus adatok szerint a kerületben összesen 24.720 db állat került regisztrálásra,
melyből 15.865 db kutya. A KSH adatai szerint a kerület lakásszáma 2016. január 1-én 72.660 db, a lakónépessége
124.841 fő volt. Ez azt jelenti, hogy a háztartások (lakások) 22%-ban tartanak kutyát és a lakónépesség 13%-a
kutyatartó.
A XIV. kerület állattartásról szóló önkormányzati rendelete 2004-ben készült el. A rendeletet két alkalommal (2016,
2017) is módosították, azonban ezen módosításokat mára hatályon kívül helyezték.
A kerület élen jár a felelős kutyatartásban. Ennek bizonyítéka, hogy 2005-ben fővárosi pályázat keretében Kulturált
Ebtartás közterületi koncepció készült, valamint 2016-ban elkészült a kerület Ebtartási Stratégiája is. Jelenleg is folyik
a kutyás infrastruktúra fejlesztése a Zuglói Felelős Gazdi Program keretein belül.
A kerületben 13 táblával jelzett kutyafuttató terület és 6 zárt kutyajátszótér működik, karbantartásuk és a hulladék
elszállítása folyamatosan történik:
1.

Korong utca (Uzsoki utca és a Columbus utca között);

2.

Róna utca 31. –el szemben a Pillangó park széle;

3.

Kerepesi út páros oldala a Sarkantyú utca és a Vezér utca közötti szakaszon;

4.

Gvadányi utca páros oldalán a patak melletti sáv a Jeszenák János utca és Gödöllői utca között;
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5.

Füredi utca 70. saroképület Gvadányi utca felöli oldalán a patak melletti sáv;

6.

Rákos‐patak mentén, páratlan oldalon Gvadányi utca 13–15. között lévő szakaszon;

7.

Rákos‐patak mentén, páratlan oldalon Gvadányi utca 89‐ 103. között lévő szakaszon;

8.

Rákos‐patak mentén, páratlan oldalon Miskolci utca 1 –11. között lévő szakaszon;

9.

Kerepesi úti ltp. Kerepesi út 78/g – 80/d. között lévő szakaszon a Kerepesi út felé eső zöld sávban;

10.

Kerepesi úti ltp. Kerepesi út 78/a – 78/. között lévőszakaszon a Kerepesi út felé eső zöld sávban;

11.

Pillangó utcai ltp. Kerepesi út 66 ‐ 74. között lévő szakaszon;

12.

Kacsóh Pongrác úti ltp. 111 – 117. között lévő szakaszon a zöld sávban;

13.

Kacsóh Pongrác úti ltp. 137 – 139/a. között lévő szakaszon a zöld sávban;

14.

Kassai tér;

15.

Kacsóh Pongrác út‐ Kassai tér új futtató;

A kerületi önkormányzat 2013-ban készült Közterületi – Szabadtéri Létesítmények Fejlesztési Koncepciójában már
további 5 db kutyafuttatót tervezett. A Zuglói Felelős Gazdi Program keretében az EB OVO Egyesület több kutyás
rendezvény résztvevője, valamint közösségi tervezési folyamán kutyás érdekképviseletként konzultációs szerepet
tölt be. Zuglói Kutyafuttató Roadshow programsorozat 2017-18 keretében minden kutyafuttató, kijelölt kutyás zóna
felkeresésre került a Zuglói Önkormányzattal karöltve, hogy személyes beszélgetéseken keresztül kaphassanak a
döntéshozók képet a kutyás fejlesztési igényekről.
Városliget
Bár a Városliget közigazgatásilag Zuglóhoz tartozik, mégis Fővárosi fenntartása, külön kutyás üzemeltetése és a városi
életben betöltött kiemelt szerepe miatt érdemes külön tárgyalni. A Városliget szerepe jelentős a 7. kerületi kutyás
lakosok életében. Fontos megemlíteni továbbá, hogy a Liget Budapest Projekt keretein belül a Hermina út – Konrad
Adenauer sétány találkozásánál 2018. májusában megnyitották a több mint 5000 m²-es kutyás élményparkot. A
tervezésbe több kutyás szakmai szervezetet is bevontak, köztük az EB OVO Közhasznú Egyesületet, akik 5000 fős
tanulmányt készítettek kutyás és nemkutyás ligethasználók körében arról, milyen is lenne az ideális Városliget, ahol
a kutyák és a parkot látogatók is jól érzik magukat.

VI.

A zöld infrastruktúra társadalmi funkcióinak erősítése

Egyes zónákra vonatkozó specifikus célkutűzések, irányok
Konrkét területek: Városliget, Hajógyári, Népliget, Duna part, Római, Daru domb, Új budafoki Duna-part (Hajó utca
mellett), Molnár sziget, Népsziget, Normafa
Az elővárosi zóna területén a Duna-partok a leginkább természetközeliek, jó lehetőséget kínálva a rekreációs- és
sporttevékenységek számára. A cél megvalósítása kiterjedhet új városszerkezeti jelentőségű gyalogos kapcsolatok
kialakítására, a jelenleg bejárhatatlan partszakaszok megnyitására, a rakpartokat túlterhelő gépkocsiforgalom
csillapítására, a partszakaszok közlekedésbiztonságának növelésére. A cél ezért széleskörű beavatkozási
eszközrendszert foglalhat magában: az alulhasznosított területek hasznosításba vonását, új turisztikai, szabadidős
funkciók telepítését, a zöldfelületi infrastrukturális hiányosságok pótlását (játszóterek, kisebb parkok, közterek
létesítése), zöldterület-rendezést, az emberek és a Duna kapcsolatát erősítő (ún. „soft”) kezdeményezéseket (a Duna
civilek által történő belakása, családi programok, környezettudatos nevelés, stb.).
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VII. V
 II. kerületi esettanulmány: Ebtartásból fakadó feladatok ellátása az
önkormányzati rendszerben
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat‐ és hatásköreiről rendelkezik. Többek között a jegyző 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 is a jegyző engedélyezi.
A kerületben az állattartással kapcsolatos ügyeket a Hatósági- és Ügyfélszolgálati Iroda Hatósági csoportja látja el.
Az iroda ellátja többek között a birtokvédelem, állattartás és állatvédelmi, közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásokkal kapcsolatos feladatokat, az ebösszeírási ügyeket. A hatáskörükbe eső eljárásokat az alábbi
jogszabályok határozzák meg:
-

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv;

-

állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.). sz. kormányrendelet;

-

az állatok védelméről és nyilvántartásáról szóló 245/1998. (XII. 31). kormányrendelet;

-

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet.

Az egyes feladatokhoz tartozó illetékes hatóság:
Kutyafuttatásra kjelölt területek karbantartása:
Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda,köztisztasági referens
Tel: +36 (1) 462-3104, email: juhaszne.farkasmatild@erzsebetvaros.hu
Közösségi együttéléssel kapcsolatos panaszok:
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága (ERI)
1076 Budapest, Százház utca 10-18.
Tel.:+ 36 (1) 461-9040
Talált vagy kóbor kutya bejelentése:
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI)
Állategészségügyi Szolgálat
Tel.: +36(1)-301-7500, +36( 1)-280-6832
KUTYATÁMADÁS, KUTYAHARAPÁS
Ebösszeírással kapcsolatos kérdések:
Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Iroda:
Erzsébet krt. 6., Tel.:+ 36 (1) 462-3120
Garay utca 5., Tel.: + 36 (1) 462-3305
Akácfa utca 42-48., Tel.: + 36 (1) 269-8060
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Állatkínzás:
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság
1071 Budapest, Dózsa György út 18-24.
Tel.: + 36 (1) 461-8100
Állattetem elszállítása:
Polisz Kft. (0-24) +36 80-626-999
NON-STOP Állatorvosi Ügyelet
Budapesti Állatkórház
1135 Budapest, Lehel u.43.
Általános elérhetőség minden egyéb ügyben:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tel.: + 36 (1) 462-3100
info@erzsebetvaros.hu
www.erzsebetvaros.hu
Hivatkozások:
(1)

European Pet Food Industry Federation, FEDIAF Facts and Figures 2017; kutyák száma Magyarországon 1,8 millió

(2)

C
 ofidis Kutyaszemmel elnevezésű országos reprezentatív felmérése 2018.; kutyások aránya Magyarországon 36%, Budapesten 22%

(3)

EB OVO Egyesület saját felmérése 2016.; Kutatásunk azt mutatja, hogy ez az a távolság, amit megtesz egy kutyatartó a szabad
lemozgatásra, ha ez nincs meg, nem kijelölt területet választ.

Felhasznált irodalom:
A Szabad Kutyázás Kézikönyve-Javaslattétel a közösségi kutyázás korszerűsítésére EB OVO Egyesület 2018
Monoki Nikoletta Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok, szakdolgozat, Budapesti Corvinus, Egyetem
Közgazdaságtudományi Kar, 2011

Megjegyzések:
* Ennek az USA-ból kiindulva már létezik gyakorlata Canine Good Citizen (CGC) néven. További infó: https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Canine_Good_Citizen
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