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KEDVES KŐBÁNYAIAK!

A felelős kutyatartásért

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan
az állatokkal bánik” - mondta Mahatma Gandhi, aki India függetlenségének
kivívására és erkölcsi felemelésére tette fel az életét. Mi itt, Kőbányán, ha nem is
ekkora feladatra, de arra vállalkoztunk, hogy békét teremtsünk a kutyások és nem
kutyások között, hogy elmondhassuk: a kőbányaiak felelős gazdák.

Nem a Kőbányai Önkormányzat találta ki, hogy a kutyák csak pórázon
sétálhatnak közterületen – így a parkokban is –, hanem egy 2010-es
kormányrendelet írja elő. A kerületben június 1-től hatályos előírások egy átfogó
keretrendelet részei, amelyek a meglévő szabályok betartását és a kutyák által
szabadon használható területek megnégyszerezését írják elő. Az elképzeléseket
minden kerületi kutyaiskola és több civil fórum is véleményezte.

Egy olyan Kőbányáért dolgozunk, ahol a kutya egyenrangú
tagja közösségünknek.

A Kőbányai Önkormányzat rendelete megteremti annak a feltételeit, hogy
az eddiginél jóval nagyobb területen mozoghassanak a kutyák szabadon.

Jogosan háborog bármelyik járókelő, de a felelős kutyatartó is, amikor
kutyapiszokba lép. Évente sok millió forintot költ arra az önkormányzat, hogy a
nemtörődöm gazdik helyett feltakarítsa a kutyagumit. Sokan félnek az ebektől,
amit tudomásul kell venni – akkor is, ha a kedvenc „nem bánt”. Sajnos évente
több kutyaharapás is történik közterületen, ahol kizárólag pórázon szabad a
négylábúakat sétáltatni.

Nem a kutyatartók ellehetetlenítése volt a cél, hanem egy olyan közösségi
együttélés alapjainak létrehozása, amellyel a kutyások és nem kutyások közötti
konfliktusok megszűnhetnek. Június 1-től a kőbányai parkok kijelölt részén a
négylábúak úgy szaladgálhatnak póráz nélkül, hogy nem zavarják azokat a
családokat, akik nem akarnak velük együtt lenni.

Az önkormányzat célja és feladata is, hogy minden itt élő
számára megfelelő feltételeket biztosítson a mindennapjaihoz,
szabadideje eltöltéséhez.

A rendelettel összefüggő fejlesztéseknek köszönhetően
Kőbányán a főváros legnagyobb kutyafuttató területe jön
létre 90 ezer négyzetméteren.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet is ezt
a célt szolgálja, miközben az eddiginél jóval több helyet biztosít a kutyák számára.

Kérem, segítsen Ön is abban, hogy Kőbánya
tiszta és mindenki számára biztonságos és
élhető kerület legyen!

Kovács Róbert
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Kőbánya polgármestere
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Kutyabarát önkormányzat
Az elmúlt években a Kőbányai Önkormányzat nagyon sok olyan
fejlesztést hajtott végre, amely a kutyák és gazdáik kényelmét, a
nem kutyások biztonságát, a közterületek tisztaságát szolgálták.

KŐBÁNYÁN
minden városrészben
működik az igényekhez
igazodó, gondozott kutyafuttató

június 1-től a korábban kijelölt
hely több mint négyszeresére,
90 ezer négyzetméterre nő a
kijelölt kutyafuttatók területe

A Kőbányai Közterület-felügyelet éveken át csak szóban figyelmeztette a
gazdákat, ha póráz nélkül sétáltatták a kutyákat közterületen, vagy ha ott maradt
a kutyapiszok. A felügyelet tájékoztató kampányt szervezett, és a kutyások
jogszabályi kötelezettségeit tartalmazó ismertetőket osztott szét a közterületen
ebet sétáltatóknak. 2014-ben 46, 2015-ben 69, idén tavasszal legalább 30
alkalommal tették szóvá a szabályszegéseket a közterület-felügyelők. Ez is
mutatja, hogy Kőbánya célja nem a „pénzszerzés” volt, a renitens gazdák viszont
éppen ezért nem is tartották be a jogszabályokat. Ilyen helyzetekben csak az
egyéni felelősségre vonás lehet a megoldás.
Az önkormányzat rendelete azt is kimondja hogy az állattartó köteles gondoskodni
arról, hogy az állat a többlakásos ingatlan közös használatú területeit ne szennyezze.
Ha ez mégis megtörténik, a gazdi azonnal köteles a szennyeződést eltakarítani.
Aki ezt megszegi, 5 ezer forinttól 200 ezer forintig büntethető. Vállalkozások
és egyéb szervezetek esetében ez a közigazgatási bírság akár az 500 ezer forintot
is elérheti. A közterület-felügyelő 30 ezer forintos helyszíni bírságot szabhat ki.
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32

? Honnan tájékozódhat a felelős gazda?

millió Ft

az önkormányzat 3 év alatt
32 millió forintot költött
a kutyafuttatók, kutya WC-k
építésére, ürülékgyűjtő edények
kihelyezésére, illetve a kutyás
programok támogatására
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100 ürülékgyűjtő edényben
lehet elhelyezni a kutyapiszkot

• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Kormányrendelet
• Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2015. (XII. 18) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
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A kőbányai kutyások etikettje
1. Kutyád ürülékét minden esetben szedd fel, és ne lépj az utcára
erre alkalmas felszerelés nélkül! Ha észreveszed, hogy kutyás
társad elmulasztotta eltakarítani kutyája ürülékét, udvariasan
figyelmeztesd a problémára! Ha kutyás társad kora, betegsége,
vagy egészségkárosodása miatt nem képes eltakarítani a
kutyapiszkot, segítsd őt lehetőségeidhez képest!
2. Gyermekek, idős emberek és sportolók közelében fordíts különös
figyelmet kutyád viselkedésére, akkor is, ha meggyőződésed
szerint az állat szelíd!
3. Mindig tartsd szemmel kutyádat, figyelj rá, hogy ne zavarjon
másokat! Mindig tartsd észben, hogy a kutyák látványa, közelsége,
hangja, sokakban félelmet kelthet! Tartsd tiszteletben más emberek
véleményét, kérését, félelmeit, akkor is, ha kutyád „nem bánt”!
4. Tartsd tiszteletben más gazdik kérését, gyakorlását, tanulását,
sétáltatás, futtatás közben a környezetben élőket! Tartsd be a
békés együttélés szabályait, különösen ügyelj rá, hogy pihenő
napszakban ne zavard és kutyád se zavarja mások nyugalmát!

5. Ne kényszerítsd a kutyádat olyan szituációba, ami számára
kellemetlen, csak azért, hogy megfelelj mások elvárásainak!
Udvariasan utasítsd el azokat a közeledéseket amik kutyádnak
nehezen elviselhetőek, vagy félelmetesek!
6. Kutyádról a pórázt csak a futtatásra kijelölt területen és csak
akkor vedd le, ha az adott környezetben képes vagy kontrollálni,
vissza tudod hívni! Semmilyen körülmények között nem
veszélyeztetheted mások testi épségét sem a kutya agressziójával,
sem vehemens játékával vagy bármilyen más viselkedésével!
7. Tüzelő kutyával ne menj közösségbe, fertőző betegségben
szenvedő ebbel futtatóba sem!
8. Ügyelj a sétáltatásra, futtatásra kijelölt parki területek és a
kutyafuttatók rendeltetésszerű használatára, hogy azok sokáig
szolgálhassák céljukat a helyi közösség megelégedésére!
9. Ne feledd: te és kutyád minden pillanatban egy értékrendet
képviseltek!

Milyen a felelős gazdi otthon?
1
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Foglalkozik a kutyájával, ápolja,
gondozza, tanítja, neveli.
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Mindig gondoskodik friss vízről, illetve
megfelelő mennyiségű és minőségű
élelemről.
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A kutya fajtájának, méretének, korának
megfelelő mennyiségű mozgást biztosít
neki, nem csak pisilni viszi le.
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Minden évben beoltatja, féregteleníti,
figyel az egészségére, baj esetén
azonnal orvoshoz viszi.
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Hasznos tanácsok az állatorvostól
?

Milyen kutyát válasszunk?

Nézzük meg a kutya igényeit, természetét, és hogy mekkorára nő. El kell
döntenünk: játszópajtást, házőrzőt, esetleg sporttársat szeretnénk-e. Gondoljuk át,
valóban tudunk-e vele minden nap több órát foglalkozni!
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Az első tennivalók

Az új jövevénnyel együtt az oltási könyv is érkezik, amely rögzíti, hogy
megkapta-e az első oltást, volt-e féregtelenítve és kapott-e mikrochipet.
A gazdákat rendelet kötelezi a chipeltetésre is, de az elveszett kutyák
kétharmadában nincs.

A kutya védelme
A fertőző betegségek ellen a legjobb a védőoltás. A legalapvetőbb oltási sor: a
parvo vírus elleni, a kéthetes időközzel egymást követő 2 kombinált oltás (parvo,
szopornyica, fertőző májgyulladás, parainfluenza és leptospirózisok ellen), és a
veszettség elleni védelem. Ez bővíthető a kennel köhögés és a Lyme kór elleni
oltással. Egyéves kor után már csak emlékeztető oltásokra és féregtelenítésre van
szükség. A bolhák, kullancsok, szúnyogok, legyek és atkák támadását rendszeres
„cseppentős” készítménnyel, tablettával és nyakörvvel előzhetjük meg. A kutyának
legkésőbb 4 hónapos koráig, vagy a kötelező veszettség védőoltásával egy
időben chipet kell kapnia.

megszűnnek, valamint 80 százalékkal kisebb az emlődaganatok kialakulásának
kockázata. 6-8 éves kor felett ugrásszerűen megnő a gennyes méhgyulladás
veszélye, ami a beavatkozással nullára csökkenthető, de minél idősebb egy
kutya, annál kockázatosabb a műtét. A nem ivartalanított kanok hajlamosabbak a
daganatos elváltozásokra, nem beszélve a tüzelési időszakot kísérő mérhetetlen
nyugtalanságról.

A táplálás
A legfontosabb a friss, tiszta ivóvíz. A kutya nem konyhamalac, nem jó neki
bármilyen maradék. A táplálék összeállításánál szem előtt kell tartanunk az állat
korát, nemét, fajtáját, általános állapotát, mozgékonyságát, hogy kerti- vagy
„bentlakós” kutya-e. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjünk tanácsot az állatorvostól!
Egy kölyköt naponta 4-6 alkalommal kell megetetnünk, egy féléves kutya naponta
2-3 etetést igényel, 12-16 hónapos kor után elegendő a napi egy étkezés. A táplálék
80 százaléka legyen hús, állati eredetű étel. Ne etessük a kutyát az asztalról! A
„nassolás” elhízáshoz vezethet, ráadásul az ebek többsége falánk, ezért is határt
kell szabni az étvágyuknak.

A kutya nevelése
A kutya falkában élő állatfaj. Számára elengedhetetlen, hogy társai legyenek,
hogy viselkedési normákat tanuljon. Nem gyerek, de az alapelvek ugyanazok:
határozottság, következetesség, jutalmazás, büntetés (nem verés!), nem szabad
sajnálni a ráfordított időt, az új tudás begyakorlását, a már ismert dolgok
felelevenítését. A kutyaiskolák segítenek a képzésben.

Tisztántartás
Ha beteg a kutya
A betegség leglátványosabb tünetei: elesettség, étvágytalanság, hányás,
hasmenés, mértéktelen vízfogyasztás, a bőr elváltozásai, vakaródzás, kóros
(foltokban jelentkező) szőrhullás. Ezen túl, ha valami rendkívülit, a megszokottól
eltérőt tapasztalunk, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.

X

A mozgás
Az ivartalanítás

Ha a kutyát nem tenyésztés céljára tartjuk, célszerű ivartalanítani. Szukák
esetében megszűnik az álvemhesség kialakulása minden tüzelés után, nem
zaklatják a kanok, az ellések hiánya miatti hormonális rendellenességek
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A rendszeres fürdetés 3 havonta ajánlott általános samponokkal. A kutyáknak
nincsenek izzadságmirigyeik, testüket a faggyúmirigyek váladéka védi. Ettől
bizony „kutyaszaguk” van. Ha ezt folyamatosan lemossuk, a természetes
védelemtől fosztjuk meg őket.

Fontos a sok mozgás, ha lehet, póráz nélkül. Szellemileg is el kell fáradnia a
kutyának, foglalkozni kell vele. Lényeges a többi kutyával és az idegen emberekkel
való találkozás. Egy jól nevelt, jól szocializált kutya emberek és állatok között is
megérteti magát, és biztosan visszahívható.
9

Kerületi állatorvosok listája,
elérhetősége és a 0-24 órás
ügyeletek listája

Kutyafuttatók és kutyafuttatásra
kijelölt helyek Kőbányán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kőbányai Önkormányzat Állatorvosi Hivatal és Rendelő
Hölgy u. 21. I Telefon: +36-1-262-8493
A Kőbányai Önkormányzat hatósági feladatokkal megbízott állatorvosa: dr. Rétfalvi Tamás.
Kőbányai Kisállatrendelő
Bihari út 27. I Telefon: +36-1-262-0620
dr. Szakmáry Katalin (klinikus kisállatgyógyász szakállatorvos)
Kisállatok teljes körű orvosi ellátása, szemészeti szakrendelés.

Óhegyi Állatorvosi Rendelő
Tarló u. 22. I Telefon: +36-1-261-2022
dr. Rétfalvi Tamás (klinikus kisállatgógyász szakállatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa), dr. Szalai Tamás, dr. Tóbiás Tímea, dr. Hadnagy Zsófia, dr. Kopecsnik Miklós.
Teljes körű állatorvosi ellátás.

Újhegyi Állatorvosi Rendelő
Takarék u. 27. I Telefon: +36-20-332-8957
dr. Sorosinszki Erzsébet

Óhegy parkban
Sportligetben
Csajkovszkij parkban
Rottenbiller parkban
Halom utcában
Füzér utca - Endre utca saroknál
Ihász utcában
Csilla utcában
Gépmadár parkban
Kőér utcában
Balkán utca - Somfa utca saroknál
Zágrábi utca
Sibrik Miklós út - Gőzmozdony utca saroknál
Bányató utca - Tavas utca saroknál
Zsombék utca - Korall utca saroknál
Harmat utca - Sibrik Miklós út saroknál
Gyakorló utcában
Zách utca - MÁV telepnél

A kutyafuttatókat a Kőkert Kft. működteti.
Basa u. 1. I Telefon: +36-1-261-08-43 I e-mail: kokert@kokertkft.hu

Általános állatorvosi szolgáltatás, kutyakozmetika.

Mádi utcai Állatorvosi Rendelő
Mádi u. 132. I Telefon: +36-1-260-6843
dr. Sipos Attila

Kőbányán működő kutyaiskolák

Kisállatok teljes körű orvosi ellátása.

Happy Dog Kutyaiskola
Hangár u. 2. I Telefon: +36-1-265 1674
Állatmentők elérhetősége:
Állatvédelmi Járőrszolgálat FEMA – Kőbánya
Telefon: +36-70-411-3392
E-mail: bejelenteskobanya@gmail.com

Kőbányai Tükör Kutyasuli, Kutyakiképző
Harmat u. 24. I Telefon: +36-20-282 7864
eb

Strázsa Kutyaiskola és Panzió
Népliget, Lechner Ödön sétány (Építők Sportklub) I Telefon: +36-20-934 0808
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KUTYAFUTTATÓK
KŐBÁNYÁN

Dausz Gyula
park

1

2

Gépmadár park

Csajkovszkij park

3

INFO

INFO

INFO

INFO

12

Kutyafuttató bejárata

Kutyafuttatásra
kijelölt hely
határát jelző tábla

Pórázos sétálóhely

Pórázos sétáltatóhely
határát jelző tábla

Kutyafuttató

Tájékoztató
tábla

INFO

Nagyméretű
tájékoztató
tábla

Jelmagyarázat
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Újhegy park

5

Óhegy park
4

INFO

INFO

INFO

KUTYAFUTTATÓK
KŐBÁNYÁN
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Kutyafuttató bejárata

Kutyafuttatásra
kijelölt hely
határát jelző tábla

Pórázos sétálóhely

Pórázos sétáltatóhely
határát jelző tábla

Kutyafuttató

Tájékoztató
tábla

INFO

INFO

INFO

Nagyméretű
tájékoztató
tábla

Jelmagyarázat
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Sportliget

6

Rottenbiller park

7

INFO

INFO

INFO
INFO

Kutyaiskola
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Kutyafuttató bejárata

Kutyafuttatásra
kijelölt hely
határát jelző tábla

Pórázos sétálóhely

Pórázos sétáltatóhely
határát jelző tábla

Kutyafuttató

Tájékoztató
tábla

INFO

KUTYAFUTTATÓK
KŐBÁNYÁN

Nagyméretű
tájékoztató
tábla

Jelmagyarázat
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Hogy legyél jó gazdi, mitől
leszek én boldog kutyus?

Szent László tér

?

9
Ha úgy döntesz, hogy befogadsz, onnantól társak leszünk. Tőlem szeretetet
és örök hűséget kapsz, de kérlek, figyelj rám, törődj velem és tegyél azért is,
hogy ne bántsanak! Tanítsd meg az emberi élet szabályait, tedd könnyebbé
az együttélést azokkal is, akik félnek tőlem, vagy csak nem a pajtásaim. Adj
lehetőséget arra, hogy akik nem szeretik a kutyákat, azok szemében sem egy
piszkot csináló, tolakodó lény legyek, hanem a közösség négylábú tagja. Itt, az
otthonomban, Kőbányán.

KUTYAFUTTATÓK
KŐBÁNYÁN
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Kutyafuttató bejárata

Kutyafuttatásra
kijelölt hely
határát jelző tábla

Pórázos sétálóhely

Pórázos sétáltatóhely
határát jelző tábla

Kutyafuttató

Tájékoztató
tábla

INFO

Nagyméretű
tájékoztató
tábla

Jelmagyarázat

Mielőtt kiválasztasz, kérlek, nézd meg, milyen kutyus lehetne a legjobb
barátod, hiszen mindannyian mások vagyunk: kicsik és nagyok, nyugodtak és
izgágák.
Jelents be az állatorvosnál, hogy tudjanak rólam és számon tartsanak! Kérj
nekem chipet, hogy könnyen megtalálj, ha elvesznék!
Vigyázz rám, ivartalaníttass és oltass be rendszeresen, hogy ne legyek beteg!
Kell a séta, a közösség, a barátok. Vigyél naponta többször sétálni, nem elég
leszaladni pisilni! A pórázt el ne felejtsd!
Tanítsd meg, hogyan viselkedjek! Ezzel vigyázol is rám, mert így nem rohanok
ki az úttestre.
Ha látod, hogy bágyadt vagyok, hányok, vagy megy a hasam, ne vigyél
közösségbe, inkább menjünk az orvoshoz!
Falánk vagyok, de ne etess szeretetből, bármennyire könyörögve nézlek is,
mert elhízom és beteg leszek!
Akkor engedj szabadon, ha már vissza is tudsz hívni, különben féktelen vagyok!
Mint más kutyusok, én sem tudok magam után takarítani, ez sajnos a te
feladatod.
Amíg meg nem tanítod, nem tudom, kihez mehetek oda, mert örül nekem,
vagy kinél ne keressek figyelmet és szeretetet. Ezt te tudod, az emberek
nyelvét te érted, én csak kutyául tudok.
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Kiadja
a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat.
www.kobanya.hu

