Nem jön „kutya világ” a kőbányai kutyatartókra!

KŐBÁNYAI HÍREK

MELLÉKLET

A szerető gazda felelős

Élhetőbb kerület, tiszta utcák, rendezett parkok, békésen
játszó gyerekek, nyugodtan pihenő családok, saját terüle
tükön szabadon kergetőző kutyák – vajon van olyan, aki ez
zel nem ért egyet? Megdöbbentő, de a jelek szerint sokkal
többen, mint azt az önkormányzat valaha is gondolta volna.
Vajon mi járhat annak a kutya
gazdának a fejében, aki egy 50
négyzetméteres
lakásban
tartja kedvencét, majd petíciót
fogalmaz és tiltakozik, diszkri
minációval vádol, amikor az
önkormányzat minden koráb
binál lényegesen nagyobb
teret enged, hogy a kedvence
szabadon, önfeledten futká
rozhasson? A kerület decem
berben elfogadott egy rende
letet arról, hogy nem szabad a
hulladékot az erdő szélére le
borítani, a köztéren randalí
rozni, az orvosi rendelő bejá
ratában dohányozni, a kutya
piszkot a járdán hagyni, elha
nyagolni a ház portáját. Ez
ugyan természetes, mondhat

nánk, mindig is így volt, csak
megfelelő büntetés híján eze
ket a szabályokat sokan, túl
sokan nem tartották be. Az
akkor elfogadott rendeletünk
nek épp az a célja, hogy Kőbá
nya élhető legyen, tiszta és
mindenki számára örömet
szerezzen. A csendes többség
eddig meghúzta magát, mert
nem mert rászólni az utcán
italozókra, az éjszaka hangos
kodókra, a játszótéren randa
lírozókra, a gyerekek közé
szaladó kutya gazdájára. Nem
is ítélhetünk el azért senkit,
mert nem akart önkéntes
rendőrt játszani és feleslege
sen magára zúdítani valaki ha
ragját, aki nyilvánvalóan tuda

tosan fütyül a törvényekre. Azt,
hogy ez valódi probléma, évek
óta visszatérő lakossági pana
szok igazolják – nem beszélve
arról a sok tízmillió forintról,
amit arra költ Kőbánya, hogy
mások helyett takarítson és
helyreállítsa az okozott káro
kat. Az önkormányzatnak pe
dig kötelessége megvédeni a
törvénytisztelő, szabálykövető
többséget.
Rendeletünk kutyákat érintő
része az elfogadás óta nem
változott, a részletes feltételek
kidolgozása kapcsán a kutyá
sok képviselőivel, kutyaisko
lákkal és kutyavédőkkel egyez
tetés folyik. A rendelet megal
kotásával kereteket adtunk,
amit most, közösen töltöttünk
meg tartalommal. Nem valami
ellen született, hanem valami
ért. A nagyobb szabadságért,
kutyásoknak és nem kutyások
nak egyaránt. A június 1-jén
életbe lépő szabályok szerint

az eddiginél négy és félszer
nagyobb saját területet kapnak
a négylábúak, „cserébe” vi
szont be kell tartaniuk azt a 6
éve hatályos kormányrendele
tet, amely szerint közterületen
csak pórázon sétálhatnak az
ebek. Vagyis a kutyák mostan
tól a kutyafuttatókon kívül a
parkok bizonyos részein szaba
don szaladgálhatnak. Azoknak
pedig, akik félnek, vagy csak
nem szeretik a kutyákat, mos
tantól nem kényszerből, hanem
csak szabad akaratból kell
velük lenniük. Így pedig sokkal
nagyobb az esélye annak, hogy
talán ők is, békésen megszere
tik a kutyákat, a félelmet pedig
az elfogadás váltja fel.
A rendelet azonban azok
körében váltotta ki a legnagyobb
indulatokat, ahonnan a legke
vésbé sem számított az önkor
mányzat támadásra, hiszen hó
napokkal ezelőtt elkezdődött a
párbeszéd az állatvédőkkel és

kutyás szervezetekkel. Sajnála
tos, hogy a kerületben működő
ellenzéki párt is megpróbált po
litikai tőkét kovácsolni az ügy
ből, és feszültséget szítani a
kutyatartók és az önkormányzat
között. Kőbányán az emberek
többsége nem tart kutyát, mégis
mindennap szembesül az állat
tartás nem kívánt következmé
nyeivel a közterületeken. A ren
delet éppen a gondos gazdákat
és az ő kutyáikat védi. A felelős
kutyatartóknak a jövőben sem
kell büntetésre számítaniuk,
csak annak, aki az állatszerete
tet egészen sajátos módon ér
telmezi. A kutya felelősséggel
és bizony kiadásokkal is jár. Aki
nem oltatja, nem ügyel arra,
hogy ne kerüljön a kutyája
bajba, vagy neveletlenül, kajlán,
esetleg az ösztöneire hallgatva
vadul tombol, hogy gazdája nem
fegyelmezi, bizony nemcsak a
közösségnek, de kedvencének
is rosszat tesz.
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Kérdések és válaszok
a kőbányai kutyatartásról

Pórázzal a járdákon, sétányokon

Póráz nélkül a parkok
kijelölt területein

Pontosan mi áll az önkormányzat rendeletében?
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KUTYAFUTTATÓ
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Az első nyilvános egyeztetés az önkormányzatnál kutyaiskolákkal, civilekkel
és a FEMA Állatmentő- és Állatvédelmi Egyesülettel
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Kutyás tájékoztatótábla
tervezett tartalma

Kutyás tájékoztatótábla
tervezett tartalma

A park területén kutyát csak
burkolt gyalogúton, pórázon
szabad vezetni.

KUTYAFUTTATÓ
2275 m2

A JELMAGYARÁZAT
park területén kutyát csak
burkolt gyalogúton, pórázon
szabad vezetni.

A park területén kutyát szabadon
engedni kizárólag a kutyafuttatásra
kijelölt területen szabad.

KUTYAFUTTATÓ
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Kerítés

Természetes határ
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Tervezett kutyafuttató
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Kutyafuttató bejárat
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Meglévő kutyafuttató

Kutyás tájékoztatótábla
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KÖ
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póráz nélkül sétáltatták a kutyát
közterületen, vagy ha ott maradt
a kutyapiszok, és tavaly tájékoz
tató kiadványt is szétosztott a
jogszabályi kötelezettségekről a
kutyások között. 2014-ben 46,
2015-ben 69, idén április 1-jéig
11 alkalommal tették szóvá a
szabályszegéseket a közterületfelügyelők. Ez is mutatja, hogy
Kőbánya célja nem a „pénzszer
zés”, a renitens gazdák viszont
éppen ezért nem is tartották be
a jogszabályokat. Ilyen helyze
tekben csak az egyéni felelős
ségre vonás lehet a megoldás.
Igaz, hogy a kutyatartók ellehetetlenítése az önkormányzat célja?
NEM IGAZ.
Az elmúlt években rengeteg ku
tyás fejlesztést hajtott végre az
önkormányzat. Kőbányán min
den városrészben működik az
igényekhez igazodó, gondozott
kutyafuttató, 100 ürülékgyűjtő
edényben lehet elhelyezni a ku
tyapiszkot, az önkormányzat 3 év
alatt 32 millió forintot költött a
kutyafuttatók, kutya-WC-k épí
tésére, ürülékgyűjtő edények ki
helyezésére, illetve a kutyás
programok támogatására, vagy
a chip kötelezővé tételekor a re
gisztráció költségének átvállalá
sára. Június 1-jétől az „Én fele
lős kőbányai gazdi vagyok” prog
ram keretében a kutyák már 9
hektáron szaladgálhatnak póráz
nélkül a parkokban – ez több
mint négyszer akkora terület,
mint az eddigi. Az eredeti de

programot. Az „Én felelős kőbá
nyai gazdi vagyok” elnevezésű
program részét képezi többek
között – a kerületi kutyafuttató
területek nagyívű fejlesztése
mellett – a kutyaiskolai képzés
ben történő részvétel tervezett
támogatása, kutyás etikai kódex
előkészítése, érzékenyítő trénin
gek szervezése, kutya-WC-k ki
alakítása, új kutyaürülék-gyűjtő
edények kihelyezése, illetve szá
mos kutyás rendezvény szerve
zése. A program megvalósításá
nak támogatására az önkor
mányzat január 1-jétől együtt
működési megállapodást kötött
a FEMA Állatmentő- és Állatvé
delmi Egyesülettel.
Igaz, hogy az önkormányzat találta ki, hogy fel kell lépni a
felelőtlen kutyatartók ellen?
NEM IGAZ.
Szinte minden lakossági fóru
mon szóba kerül, és az önkor
mányzathoz is folyamatosan ér
keznek a panaszok. Legtöbbször
a fel nem szedett kutyapiszok
miatt, így például azért, mert a
parkban játszó kisgyermekek
ruhája kutyaürülékkel szennye
ződik, vagy azért, mert a parkok
ban sétálók és pihenők félnek a
póráz nélküli kutyáktól. Kőbá
nyán az emberek többsége nem
tart kutyát, mégis mindennap
szembesül a kutyatartás nem
kívánt következményeivel a köz
területeken.
Igaz, hogy nem volt előzetes
tájékoztatás a változásokról?
NEM IGAZ.
Most is ez történik. A www.
kobanya.hu oldalon, Kovács Ró
bert polgármester Facebook-ol
dalán és a Kőbányai Hírekben is
folyamatos a hiteles tájékoztatás
a kőbányaiakat érintő döntések
ről, így a kutyatartás közterületi
szabályozását érintő változások
ról is. Az elmúlt években folya
matos tájékoztatást adott az ön
kormányzat a jogszabálysérté
sek elkerülése érdekében, és ez
a tájékoztató kampány az új ren
delkezés hatálybalépéséig is
folytatódik.

TÓ

sége, ahol a kutyák jogszerűen
lehetnek olyan szabadon, ahogy
azt korábban csak jogszabály
sértő módon tehették meg.
Igaz, hogy a barátságos, jól nevelt kutyákra nem kell a
póráz?
NEM IGAZ.
Minden gazdának el kell fogadnia,
hogy a törvény egyformán vonat
kozik mindenkire, és azt is meg
kell értenie, hogy az ő kedvence
nem feltétlenül mások kedvence
is. Sokan félnek a kutyától, akkor
is, ha kicsi, ha kedves, ha nem
bánt, és sokan, akik nem félnek,
mégsem akarják, hogy megnyalja
a kezüket, a gyerekük arcát, vagy
nekidörgölőddzön a ruhájuknak.
Ezt tudomásul kell vennie minden
kutyásnak.
Igaz, hogy az önkormányzat

nem egyeztetett a kutyásokkal?
NEM IGAZ.
Az elmúlt hónapokban kutyais
kolákkal, a FEMA Állatmentő- és
Állatvédelmi Egyesülettel és ci
vilekkel is folytatott, illetve folytat
megbeszéléseket az önkor
mányzat.
Igaz, hogy most már büntetni
is fognak?
IGAZ.
Az ebtartással nemcsak jogok,
hanem kötelességek is járnak –
és ezeket a kötelezettségeket
nem az önkormányzat találta ki,
hanem törvények és rendeletek
írják elő. A Kőbányai Közterületfelügyelet éveken át csak szóban
figyelmeztette a gazdákat, ha

cemberi rendelet nem módo
sult, elfogadták a gondos kutya
gazdák. A program részleteinek
kidolgozása pedig zajlik, folya
matos egyeztetések mentén.
Igaz, hogy Kőbányán lesz Budapest legnagyobb kutyafuttató területe?
IGAZ.
90 ezer négyzetméternyi hely áll
a kutyák rendelkezésére. Ez
négy és félszer akkora, mint
amennyi területen eddig szalad
gálhattak szabadon a kutyák – a
jogszabályoknak megfelelően.
Budapesten nincs még egy ke
rület, ahol ekkora területük
lenne póráz nélkül sétálni.
Igaz, hogy a kutyapiszkot mindenki felszedi a kutyája után?
NEM IGAZ.
Ezt bárki láthatja, aki kilép az
utcára, elmegy bármelyik park
ba vagy kutyafuttatóba. A felelős
gazdik mindig feltakarítanak a
kutyájuk után, ezért nekik to
vábbra sem kell tartaniuk a bün
tetéstől.
Igaz, hogy minden kutyát szabályosan tartanak?
NEM IGAZ.
Ma a kutyák mindössze 60-65
százaléka oltott veszettség ellen,
holott ez törvényben előírt köte
lezettség. A már négy éve köte
lezővé tett chipezés sem történt
meg az állatok csaknem harma
dánál, pedig annak idején az ön
kormányzat fizette a regisztrá
lást, és még most is potom
pénzbe kerül az eljárás.
Igaz, hogy több lett a kutyatámadás?
NEM IGAZ.
A megelőzés azonban mindennél
fontosabb! Tavaly a 128 állat
okozta sérülésből 6 volt utcai
kutyatámadás, az elmúlt két
évben 11 ilyen eset történt. De a
cél az, hogy egy se legyen. Ez
pedig csak a szabályok betartá
sával és betartatásával érhető el.
Igaz, hogy az önkormányzat átfogó kutyás programot indít?
IGAZ.
Egészen pontosan: folytatja az
évekkel ezelőtt megkezdett
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2010 óta kormányrendelet sze
rint póráz nélkül nem lehet ku
tyát közterületen sétáltatni. Júni
us 1-jétől, saját rendeletünk ér
telmében, parkjaink, így a Csaj
kovszkij park, Dausz Gyula park,
Óhegy park, Rottenbiller park,
Sportliget kijelölt, minden eddigi
nél nagyobb területein szabadon
bóklászhatnak, rohangálhatnak a
négylábúak. Azon kívül pórázon,
a szilárd burkolatú útvonalak
mentén bátran sétálhat bárme
lyik kőbányai vagy nem kőbányai
kutya. A rendelet kimondja azt is,
az állattartó köteles gondoskodni
arról, hogy az állat a többlakásos
ingatlan közös használatú terüle
teit ne szennyezze. Ha ez mégis
megtörténik, a gazdi azonnal kö
teles a szennyeződést eltakaríta
ni. Közterületen, közös használa
tú helyiségben vagy udvaron ide
gen, illetve gazdátlan állatot etet
ni tilos. Aki ezeket a békés
együttélés érdekében megalko
tott szabályokat megszegi, bün
tethető és mostantól tényleges
szankciókkal számolhat.
Igaz, hogy június 1-jétől a kutyákat kitiltják a parkokból?
NEM IGAZ.
A rendeletben érintett parkokon
belül mindenki helyet kap: a sé
tányokon pórázzal mehetnek a
kutyák is, de lesznek olyan zöld
területek, ahová pórázon sem
szabad őket bevinni, hogy a gye
rekek nyugodtan játszhassanak,
az idősek pedig pihenhessenek.
Viszont a kutyák számára az ed
digi futtatóknál sokkal nagyobb
területet jelöl ki az önkormányzat
a parkokban, ahol póráz nélkül,
szabadon szaladgálhatnak. Eze
ket a területeket figyelemfelhívó
táblák jelzik majd. Kőbánya leg
népszerűbb parkjaiban, például a
Sportligetben 31 700 négyzetmé
ter, a Rottenbiller parkban 3805
négyzetméter, az Óhegy parkban
pedig 24 800 négyzetméter kije
lölt terület várja majd a futkároz
ni vágyó kerületi kutyusokat.
Igaz, hogy közterületen csak

pórázon szabad vinni a kutyát?
IGAZ.
Ez eddig is így volt: egy 2010-es
kormányrendelet írta elő, hogy a
kutyák csak pórázon sétálhatnak
belterületi közterületen – így a
parkokban is. A nagyobb futtatók
a parkok és közterületek minden
szilárd burkolatú útvonalán
megközelíthetőek lesznek, de a
járdákon, sétányokon – a kor
mányrendeletnek megfelelően –
a póráz használata kötelező.
Igaz, hogy a rendelet miatt sérülnek a kutyások érdekei?
NEM IGAZ.
A rendelet nem kitilt, nem szű
kít, hanem éppen ellenkezőleg:
megteremti a feltételeit annak,
hogy a parkokban kijelölt terüle
teken a kutyák szabadon mozog
hassanak, póráz nélkül. A sza
bályozás arra törekszik, hogy az
érintett parkokban jelentősen
megnövekedjen annak a lehető
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GÉPMADÁR PARK
M=1:2000

Kutyás tájékoztatótábla
tervezett tartalma

SZENT LÁSZLÓ TÉR

A park területén kutyát csak
burkolt gyalogúton, pórázon
szabad vezetni.
A park területén kutyát szabadon
engedni kizárólag a kutyafuttatásra
kijelölt területen szabad.
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Kérdőív
Kérjük, töltse ki ezt a kérdőívet! Ha a kérdé
sek többségére igennel válaszol, akkor Ön is
a felelős kutyatartást, vagyis az önkormány
zat törekvéseit támogatja.
1. Zavarja-e Önt is a járdán, a fűben, az utcán
hagyott kutyapiszok?
2. Ön szerint félelmet kelt-e egy gyermekben a
gazdájától távolabb, szabadon kószáló kutya?
3. Egyetért-e azzal, hogy a törvények egyfor
mán vonatkoznak mindenkire, és ne a gazda
döntse el, hogy az ő kutyájára kell-e póráz
közterületen?
4. Látott-e már közterületen, parkban, utcán
verekedő kutyákat?
5. Rászólt már olyan gazdára, aki nem szedte
fel a kutyája ürülékét, vagy aki nem pórázon
sétáltatta az utcán a kutyáját?

JELMAGYARÁZAT
Kerítés
Természetes határ
Tervezett kutyafuttató
Kutyás tájékoztatótábla
Kutyafuttató bejárat
Meglévő kutyafuttató
100 m
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Kutyás tájékoztatótábla
tervezett tartalma
A park területén kutyát csak
burkolt gyalogúton, pórázon
szabad vezetni.
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Tudta-e?

 őbányán minden évben 23 tonna kutyaürüléket ürítenek
K
első sorban az ürülékgyűjtőkből, illetve takarítanak el par
kokból, járdákról és közterekről.
 kutya ürüléke a jog szerint nem veszélyes hulladék, ám
A
közegészségügyi szempontból az: olyan baktériumok,
peték, lárvák, paraziták lehetnek benne, amelyek az em
berre nézve is veszélyesek.
A kutyák többsége nincs rendszeresen féregtelenítve, ezért
az ebek egyharmadának ürülékében találhatóak paraziták.
A kőbányai kutyák mindössze 60-65 százalékát oltatták be a
gazdák veszettség ellen.
A törvényi előírás ellenére a kutyák kétharmadában nem
található a gazda azonosítását lehetővé tevő mikrochip.
 közterület-felügyelet egy 2010 óta érvényben lévő kor
A
mányrendelet alapján 6 éve büntethetné az ürüléket otthagyó
gazdákat és a kutyát póráz nélkül közterületen sétáltatókat.

