
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 

Ebtartási Stratégia 

 

 

 

 

 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

2016 
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1 Helyzetfeltárás szükségessége 

 

Budapesten a kutyatartók száma az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett, a kerületben is eléri 

a  0‐14  éves  korú  gyermekek  számát:  15031db1 gyermek  és  15865db2 kutya  él  a  kerületben.  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 

életminőségjavító  hatását.  A  szolgáltatások  terén  is  egyre  többen  nyitnak  a  társadalom  ezen 

csoportja  felé.  Ugyanakkor  az  évek  során  a  meghozott  ebtartással  kapcsolatos  rendeletek  ezen 

társadalmi változást nem követték le (a kerület 2004‐ben alkotta meg ebrendeletét és azóta többször 

is módosította). Általánosságban elmondható, hogy mind törvényi és rendeleti szinten tartalmukban 

elavultak.   

A  túlszabályozottságból  adódóan  a  magyarországi  kutyatartásra  jellemző  a  nem  szabálykövető 

magatartás. Annak ellenére, hogy a kutyák száma az elmúlt tíz évben ugrásszerűen növekedett és ez 

a  tendencia  a  további  növekedés  felé  mutat,  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. Habár a kutyás és nem kutyások közötti ellentétek is csökkenő tendenciát mutatnak, még 

mindig  jelentős  ellentéteket  tapasztalhatunk.  A  „nem  kutyások”  a  szabályok  betartását  várják  el  a 

gazdáktól,  míg  a  kutyatartók  a  nevelés  előtérbehelyezését,  a  szabályok  szigorúságának 

feleslegességét  tartják  a  legfontosabbnak  és  az  ezek  miatti  hátrányos  megkülönböztetés 

felszámolását  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 

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 fenttartható és jól működő megoldást szülhet.  

A városi kutyatartás mára életmód lett, mely a társadalom minden rétegét érinti, de ennek közösségi 

felismerésére,  tanulására  és  elfogadásához  még  idő  szükséges.  Vizsgálatunkban  különböző 

elvárásokat  állapítunk  meg  a  városvezetés  felé.    Budapest‐  Zugló  Önkormányzata  2016  őszén  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 konfliktus mentes együttélést.  

A vizsgálat célja, hogy a lakosság minden rétegének igényeit feltérképezze kérdőívek, rendezvények 

segítségével.  Helyszíni  bejárások  alapján  képet  ad  a  kutyafuttatók  jelenlegi  állapotáról, 

megközelíthetőségéről,  esetleges  további  vizsgálatra  érdemes  zöldterületekre  ad  javaslatot.  A 

helyzetfeltárásra  épülve  megfogalmazható  a  kerület  jövőképe,  stratégiai  fejlesztési  céljainak,  a 

megvalósítást szolgáló beavatkozások, valamint a megvalósítás eszközeinek meghatározása. 

                                                            
1 KSH 2011‐es népszámlálási adata 
2 Kerületi 2013‐as ebösszeírás 
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2 Magyarországi kutyás helyzet 

 

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 ‐  néhány  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 a városi 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  csak  becslések  vannak,  melyek  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Studio Metropolitana Kht. 2006 elején a budapesti lakosság körében végzett felméréséből kiderül, 

hogy a fővárosi lakosság közel fele tart az otthonában valamilyen állatot, ennek 29 százaléka kutya. 

forrás: EBOVO

forrás: EBOVOforrás: EBOVO
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Ennek  a  nagymennyiségű  kutyának  a  lemozgatására,  mint  azt  a  jogszabályokból  láthatjuk,  csak  a 

kutyafuttatók állnak rendelkezésre. Egy kutyatulajdonos viszont több futtatót vesz igénybe napi sétái 

során  és  sokszor  a  kerülethatár  sem  jelent  fizikai  korlátot.  Monoki  Nikolett  kutyatartás 

szabályozásáról  készített  szakdolgozatához  készített  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.  A  kutyafuttatók 

telítettségének  és  vonzáskörzetének  vizsgálata  során  is  ezt  az  500‐600m‐es  rágyaloglási  távolságot 

érdemes vizsgálni. Egy átlagos gazda a hétköznapok során csupán sétánként kb. 1 órát tud tartalmas 

kutyasétáltatásra  szánni.  Ez  azt  is  jelneti,  hogy  sok  esetben  a  kutyások  azok,  akik  a  kerületek 

zöldterületeit, parkjait az év minden szakában, kb. 3 órás időtartamban használják.  

 

 

3 Szomszédos kerületek kutyás helyzetképe 

 

3.1. XIII. kerület 

A  XIII.  kerületi  Önkormányzat  célja,  hogy  a  kerület  közterületein  tiszta  és  rendezett  állapotokat 

teremtsen, csökkentse a közterülethasználók közötti konfliktusokat.  Az Angyalzöld Program keretein 

belül 2013‐ban elindított Gondos Gazdi Program a következő szempotokat vette alapul hosszútávú 

céljainak meghatározsakor: 

Egy kerület parkjai, közterei, sétálóutcái arra születtek, hogy „éljenek”, hogy ezeken a   helyeken az 

emberek  változatosan  pihenjenek,  kikapcsolódjanak,  feltöltődjenek.  Mindezt  persze  úgy,  hogy 

eközben mások  pihenését,  nyugalmát  ne  zavarják.  A      kutyatartás  körül  előfordulnak  konfliktusok, 

ebben  sajnos  fővárosunk  és  kerületünk  sem  kivétel.  A  közterületen  maradt  kutyapiszok  állandó 

probléma,  a  póráz  nélkül  vezetett,  de  nem  kellően  nevelt  kutyák  könnyen  megijeszthetik  a 

közelükben  tartózkodókat.Főleg  ezek  miatt  kialakult  egy  általános  rossz  kép  a  kutyásokról  –  a 

radikális  vélemények már‐már az összes  közterületről  kitiltanák  az ebeket. A  jelenlegi  –  szigorúnak 

tűnő – törvényi szabályozás, a környezetszennyezés és a póráz nélküli sétáltatás bírságolása, ugyan 

forrás: Monoki Nikoletta : Kutyatartás szabályozása Budapesten: elemzés és javaslatok, szakdolgozat, Budapesti Corvinus
Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2011
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szintén ezt a szemléletet tükrözi, de hisszük, hogy hosszú távon a kutyatartói tudatosság fejlesztésén 

keresztül a feszültségek minimalizálhatók, és ezért a kerület a saját eszközeivel mindent meg is tesz. 

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 2014 óta együttműködésben áll  az  EB OVO Egyesülettel. A  közös munka 

során a kerületi kutyás program évről évre fejlődik a kerületi lakosság széleskörű bevonásával.  

A  tudatosság  fejlesztésének  letéteményese  a  kutyatartás  feltételeinek  kerületi  rendeletben  való 

rögzítése,  valamint  a  chipes  nyilvántartás  is,  ezek  szintén  a  környezetükkel  harmóniában  élő 

kutyatartók  érdekeit  szolgálják.  Célunk,  hogy  a  néha  tapasztalható  kutyatartó  ‐  nem  kutyás 

szembenállást  hamarosan  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. Ebben segít a 2013‐ban útjára 

induló Gondos Gazdi program: 

 Megismertetni és elfogadtatni a felelős városi kutyatartás normáit a kutyatulajdonosok széles 

körével. 

 Megteremteni  a  kutyatartás  színvonalas  közterületi  feltételrendszerét,  mely  révén  a 

kutyák mozgás és játékigénye kielégíthető miközben a gazdáik is vonzó környezetben töltik el 

a kutyasétáltatásra szánt időt. 

Eredmények: 

 Évente minimum 10 kutyás rendezvény 

 Kérdőívezés, kutyások‐nem kutyások felé 

 Szakértői jelenlét, konfliktuskezelés 

 Ebösszeírást népszerűsítő rendezvények 

 A kerületben 7 kutya WC van kihelyezve 

 Közösségitakarítási kampány 

 Gondos Gazdi szakmai nap 

 2014‐óta az EB OVO Egyesület a szakértői partner 

 FB ismerősök számának folyamatos növekedése (jelenleg 836) 

 Kerületi kutyások számon tartják és figyelik a programot 

 Tudatosabb szemléletmód, elégedett gazdik és csökkenő konfliktusok 

 Javuló kép a kerületi kutyatartókról  

A program alapja tehát az együttműködés, melynek 2016‐os eseményei a következők voltak:  

 Április 7.: Kárpát utcai Lakóközösségi nap  

 Április 28.: Gyermek téri Lakóközösséigi nap 

 Május 19.: Vizafogó Lakóközösségi nap  

 Július 28.: Gidófalvy Lakóközösségi nap  

 Szeptember 3.: Pozsonyi Piknik  
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 Október 2.: Gondos Gazdi Nap és Fórum, Kárpát utcai Duna terasz  

 

Kerületi kutyafuttatók: 

 Rakparti kutyafuttató (Szent István park mellett)  

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

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

 Dráva parki kutyafuttató (Dráva utcai járda mellett)  

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

 Kassák parki kutyafuttató (Tüzér utcai oldal)  

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

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

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

 Üteg kutyafuttató (Üteg utca 37. mögött)  

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

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

 Patakparti  kutyafuttató  (Göncöl  utca–Madarász  Viktor  utca  között,  a Madarász  Viktor  utca 

felőli szakaszon)  

 Dunai kutyafuttató (Cserhalom utca–Duna folyam között)  

 Gyermek téri kutyafuttató (Gyermek tér északkeleti sarok)  

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

 Országbíró kutyafuttató (Gömb utca mellett)  

 Futár kutyafuttató (Futár park)  

 Tisza utcai kutyafuttató (Tisza utca)  

 Bulcsú parki kutyafuttató (Lehel csarnok mellett) 

 

2015.  októberében Mit  kell  tudni  a  felelős  kutyatartásról?  címmel  új  kiadvány  látott  napvilágot  a 

kerületi közterület‐felügyelet 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  van  kihelyezve  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. 

3.2. Erzsébetváros 

A kerületben 2011‐ben 2.036  kutya rendelkezett microchippel. 

Erzsébetváros önkormányzata 2014 nyarán elindította Felelős Gazdi programját, melynek 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 együttműködőpartnere 2014 óta az EB OVO Egyesület A 
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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. 

Programok: 
2014. április 26. Föld Napja Rendezvény, Klauzál tér 
2014. május 17. Almássy tér átadó ünnepség 
2014. szeptember Ebösszeírás népszerűsítő Felelős Gazdi csomag 
2015. április 24. Föld Napja rendezvény, Klauzál tér 
2015. április 25. Föld Napja rendezvény, Almássy tér 
2016. április 22. Föld Napja rendezvény, Klauzál tér  
2015. október 11. Felelős Gazdi szakmai nap 
2016. április 23. Föld Napja rendezvény, Almássy tér  
 
Kutyafuttatók: 

 Klauzál tér 

 Almássy tér 

 Kéthly Anna tér 

 Dob utca 

 

3.3. Terézváros 

A kerületben 1db futtató található a Ferdinánd‐híd lábánál. Civil oldalon állandó kérdés és probléma 

a  kerületi  kutyázás,  hatalmas  igény    a  kutyasétáltatási  lehetőségek  iránt.  A  szomszédos  futtatókat 

használják: Szabadság tér, Városliget, stb. 

Ebszámra  vonatkozó  adatokat  kutatásunk  során  nem  találtunk.  A  legutóbbi  ebösszeírást  2013‐ban 

tartották Terézvárosban. 

Az  önkormányzat  a  kutyaürülék  feltakarításának  népszerűsítése  érdekében  kommunikációs 

kampányt folytatott, mely során nagymennyiségű figyelemfelkeltő táblát helyezett ki kerület szerte, 

az alábbi szöveggel: a terézvárosi kutya sem képes maga után takarítani. 

 

3.4. Józsefváros 

2012‐ben mintegy 3000 kutyát tartottak számon a kerületben. Józsefváros területe 2014. 01. 01‐én 

685ha, a lakosságszám 75 294fő, a lakások száma 44 678db volt.  

VIII. kerületnek nincs sem állattartásról szóló rendelete (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  gyermekeket  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. 
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A kerületben 2014 áprilisában nyitotta meg a kapuit a Leonardo Da Vinci utcában, a Corvin Plazával 

szemközti  részen  az  első  közösségi  kutyafuttató.  A  Grund  körülbelül  15  méter  széles,  mintegy  50 

méteres volt. A kutyások beléptető rendszer segítségével léphettek be, tagdíjat fizettek, szabályzatot 

fogadtak  el,  a  területet  közösségi munkával  alakították  ki  és  tartották  rendben.  Grund  Alapítvány 

fogta  össze,  a  Futureal  ingatlan‐fejlesztő  cég  területén.  Az  építkezések  elértek  ide  is,  így  216‐ban 

bezárt a futtató. 

A kerület kutyafuttatói: 

 Kálvária tér (II. János Pál pápa tér) 

 Rezső tér 

 Leonardo da Vinci u. 4‐6. (Gurund)‐ bezárt 

 Horváth Mihály tér 

 Nap tér 

 Teleky László tér, zárt kutyafuttató 

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

 Ludovika tér 

 Gyulai Pál utca 

 

3.5. Kőbánya 

Az  ebösszeírás  adatai  alapján  készített  nyilvántartás  szerint  Kőbányán  2447  ebet  tartanak 

hivatalosan,  de  az  önkormányzati  becslés  12000‐rel  számol.  (Kőbánya  lakossága  2014.  01.  01‐én 

78 986fő, lakásainak száma: 38 640db, területe 3 249ha volt.) 

A  kutyatartásra  vonatkozó  szabályokat  a  lakosság  nyugalmának  biztosításáról,  valamint  a  tiltott, 

közösségellenes  magatartásokról  szóló  26/2012.  (VI.  22.)  önkormányzati  rendelet  módosítása 

tartalmazza  a  2012.  augusztus  1‐jével  módosult  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásáról  és 

forgalmazásáról szóló 4112010. (II. 26.) Korm. rendelettel való jogharmonizációnak megfelelően: 

Közterületen,  többlakásos  lakóház  közös  használatú  területein  az  ebet  a  fajtájára  való 

megkülönböztetés  nélkül  pórázzal  kell  vezetni,  továbbá  a  harminc  centiméter  marmagasságot  és 

harminc  kilogramm  testtömeget meghaladó,  illetve magasságtól  és  súlytól  függetlenül  a  veszélyes 

ebfajtát, valamint az embert mart ebet a harapás  lehetőségét megakadályozó szájkosárral  is el kell 

látni.  E  rendelkezést  nem  kell  alkalmazni  az  Önkormányzat  által  kijelölt  kutyafuttató  területén, 

valamint  az  Önkormányzat  által  kijelölt  és  táblával  megjelölt  területen.  Közterületen  30cm 

marmagasságot és 30kg testsúlyt meghaladó ebet, valamint a 3. sz. mellékletben felsorolt ebfajtákat 

csak  10  éves  kort  betöltött  személy  sétáltathat.  A  közterület‐felügyelő  10.000Ft  helyszíni  bírságot 

szabhat ki. 

Ma már 13 kutyafuttató és 103 ürülékgyűjtő edény szolgálja a kerület lakóit.  

Az önkormányzat rendelete szerint 2016 júniustól a parkokban nem szabad kutyát sétáltatni, csak a 

kijelölt útvonalakon és a kutyafuttatókban. Egy  tiltólista  is van azokról a parkokról, ahová tilos  lesz 

bevenni a négylábúakat. Összesen kilencet soroltak fel, a lista javarészt lefedi a közösségi használatra 

alkalmas közterületeket.  



11 
 

4 Zugló kutyás helyzetképe 

 

4.1. Ebtartás helyzetével kapcsolatos felmérés kérdőív alapján 

Az EB OVO civil szervezet az önkormányzat felkérésére kutyás programot indított Zuglóban a felelős 

városi állattartásért, melynek kapcsán 2016 októberében majd egy hónapon át kérdőívekkel mérte 

fel a kerület kutyás helyzetét. Külön kérdőív állt a kutyások és nem kutyatartók rendelkezésére, mivel 

a cél egy olyan stratégia kidolgozása, amellyel elősegíthető a két csoport békés együttélése. 

A felmérés során a válaszadók 52%‐a volt kutyatartó, akiknek 80%‐a 1db, 18%‐a 2db, míg 2%‐a 3 vagy 

annál több kutya tulajdonosa. A kutyák méretére vonatkozóan viszonylag egyenletes az eloszlás a 10 

kg alatti kutyáktól kezdve a 45 kg‐os kutyákig, míg 45 kg feletti kutyát a válaszadók mindössze 2%‐a 

tart. Fajta választás tekintetében a válaszadók 50%‐a nyilatkozott úgy, hogy ismeri a kutya fajtájából 

adódó igényeit és aszerint választott. Másik legjelentősebb csoportba tartozók (26%) pedig menhelyi, 

befogadott vagy örökbefogadott kutyát tartanak, melyet leginkább érzelmi alapon választottak. 

A  648  válaszadó  71%‐a  lakótelepi  vagy  társasházi  lakásban  él,  ennek  ellenére  a  legtöbben  úgy 

nyilatkoztak,  hogy  kutyájuknak  20m2‐nél  nagyobb  élettere  van  a  lakáson  belül,  valamint  a  családi 

házban lakók esetén a kertben. 

A  kutyasétáltatásra  vonatkozó  kérdések  esetében  az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  a  lakosok 

általában  napi  3  vagy  több  alkalommal  viszik  sétálni  kedvenceiket.  Hétvégente  a  felmérésben 

résztvevők  körülbelül  50%‐a  változtat  sétáltatási  szokásain,  ilyenkor  többen  kirándulni  mennek  a 

kutyával, messzebbi sétahelyet választanak. Főként a Városligetet, hegyvidéki területeket említenek 

kedvelt helyszínekként, többen járnak kutyaiskolába. A sétáltatás idejét tekintve jól kirajzolódik, hogy 

leginkább reggel 6‐8 óra között viszik sétálni az ebeket, valamint 18‐22 óra között is.  
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Egy‐  egy  séta  alkalmával  fél  és  1 óra  közötti  időt  töltenek  el  a  kutyájukkal.    Arra  a  kérdésre,  hogy 

mennyit  hajlandóak  gyalogolni  a  kutyasétáltatási  lehetőségért,  a  legtöbb  válaszadó  a  600‐1000 m 

távolságot jelölte meg.  

 

A  kutyatartók  71%‐a  nagyobb  zöldfelületen  vagy  parkban  sétáltatja  kutyáját.  Ezek  közül  a 

legkedveltebb helyek a Városliget, Pillangó park, Rákos‐patak partja, Wass Albert tér és a Kerepesi úti 

zöldterületek.  A  nem  kutyatartók  közül  a  legtöbben  a  Városligetet  jelölték  meg,  mint  legtöbbet 

látogatott zöldterületet. A többi választási lehetőség között megoszlottak a válaszok. A nem kutyások 

közül  legtöbben  olvasásra,  üldögélésre,  beszélgetésre,  sétálásra,  pihenésre  vagy  áthaladásra 

használja a parkot hetente több alkalommal, s 33%‐uk napi szinten. A válaszadók több mint fele 1‐2 

órát  tölt  a  megnevezett  parkokban,  tereken  általában  a  16  és  20  óra  közötti  időszakban.  A  nem 

kutyatartók mindössze 28%‐át zavarják a kutyák a parkban. 

 

4.1.1 Futtató használati szokások 

A kutyafuttatók  infrastrukturális  felszereltsége a gazdák 62%‐át befolyásolja a napi  kutyasétáltatási 

szokásaiban.    Arra  a  kérdésre,  hogy melyik  kutyafuttatóba  viszik  kutyáikat,  a  lehetőségek  közül  a 

Városligetet és a rákos‐patak menti futtatókat  jelölték  legtöbben. Egyéb lehetőségek között többen 

megjelölték  a  Kassai  téri  futtatót.  A  kitöltők  54%‐a  jelezte,  hogy  nem  használja  a  kijelölt 
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kutyafuttatókat.  A  válaszadók  55%‐a  jelölte  válaszként,  hogy  kutyáikat más  kutyákkal  játszatják.  A 

park  infrastrukturális  felszereltsége a  kitöltők 62%‐át befolyásolja  a  kutyasétáltatási  szokásaiban. A 

válaszadók rangsorolták azon tényezőket, melyek miatt kerülik a futtatókat. Legtöbbjüket a futtatók 

felszereltsége, mérete  és  talajának  rossz  állapota,  valamint  az  elszórt  étel,  hulladék  tartja  vissza  a 

használattól.  A gazdák számára a legfontos, hogy a futtató megfelelő méretekkel rendelkezzen, zárt 

és  biztonságos  legyen.  A  kutyasétáltatási  lehetőségek  megléte  a  kutyatulajdonosok  44%‐  át 

befolyásolta  valamilyen  mértékben  a  lakóhely  választásban.  Zuglóban  13  kijelölt  kutyafuttató 

található,  területükön  2‐6  db  kutyaürülék‐gyűjtőládával.  A  kerületben  összesen  82  db  láda  van 

elhelyezve.  Ezeket  a  válaszadók  94%‐a  ismeri  és  használja.  45%‐uk  szerint  gyakori,  hogy  más 

hulladékot dobnak a kihelyezett ládákba, nem célnak megfelelően használják. 

 

4.1.2 Kutyatartásból adódó közösségi konfliktus 

A  nem  kutyás  válaszadókat  több,  kutyákkal  kapcsolatos  problémáról  kérdezték,  ahol  az  egyáltalán 

nem, ritkán, heti szintű, hetente többször és a napi szintű lehetőségek közül választhattak. A felsorolt 

problémák  közül  az  alábbiak  csak  ritkán  jellemzőek  a  kerületben:  kutyatámadás,  negatív  illetve 

negatív  reakció  a  kutyatartó  részéről  egy  kérésre,  felugrálás,  futó  vagy  kerékpáros megkergetése, 

társasházi  konfliktus.  Ezzel  szemben  a  válaszadók  szerint  napi  szintű  a  kutyapiszok,  zavaró 

kutyaugatás,  a  virágágyásba  való  beengedés.  Kutyához  fűződő  pozitív  élményt  a  válaszadók  63%‐a 

csak  ritkán  tapasztal.  Napi  szintű  a  póráz  nélküli  kutyasétáltatás  és  a  gazdák  részéről  a 

figyelmetlenség, így sokan nem érzik magukat biztonságban a parkokban. A kérdezettek 45%‐a nem 

tartja  megfelelőnek,  hogy  a  legtöbb  kutyafuttató  csak  táblával  jelzett,  lekerítetlen  terület.  A 

válaszaikban  legtöbben  neveletlen,  kiszámíthatatlan  kutyákra  hivatkoznak,  biztonságosabbnak 

tartanák, ha a kutyákat elzárt területre vinnék gazdáik. A nem kutyások a Városligetben és a Rákos‐

patak  mentén  tartanák  elfogadhatónak  a  kutyák  elengedését,  illetve  egyáltalán  nem  tartják 

elfogadhatónak a pórázon való  sétáltatást  sem  játszóterek, óvodák,  iskolák környékén és  többen a 

lakóparkok, lakótelepek zöldterületein sem. A kutyás családok részéről viszont nagy igény (válaszadók 

88%‐a)  mutatkozik  integrált  kutyás  területekre,  ahol  az  egész  család  (gyerekek  és  kutyák)  együtt 

játszhatnak. 58%‐uk még soha nem volt érintett kutyával való konfliktusban. Azok, akiknek volt már 

személyes  konfliktusa  a  megugatást,  felugrálást,  harapást  vagy  erre  tett  kísérletet  neveztek  meg. 

Legtöbbjük konfliktusként jelölte meg a kutyapiszok fel nem szedését és a póráz nélküli sétáltatásból 

adódó összeszólalkozásokat is. 

 

4.1.3 Kutyatartás, a közösségformálás kulcsfontosságú eleme 

A kérdőív célja, hogy a kutyás és nem 

kutyás lakosság együtt tudjon élni. A 

kutyások  legtöbbje  azt  nyilatkozta, 

hogy  alkalmazkodik  a  nem  kutyások 

igényeihez:  összeszedi  maga  után  a 

piszkot  (91%),  séta  közben  nem 

engedi  messze  a  kutyát  (80%).  A 

válaszadók körülbelül 50%‐a kerüli  a 

forgalmas  játszótereket,  sétányokat. 
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A  kutyatartókat  az  engedelmességi  vizsgáról  is  kérdezték.  A  válaszok  szerint  a  kutyák  78%‐a  nem 

rendelkezik ilyennel, ugyanakkor 46%‐uk kapott valamilyen képzést. Kutyavezetői vizsga/ jogosítvány 

letételére a kutyatulajdonosok 68%‐a lenne hajlandó. 

A nem kutyások 46%‐a nem ismeri a 

környék kutyáit, ugyanakkor 69%‐uk 

tud  jó  példát  (engedelmes,  jól 

nevelt, nyugodt) említeni az ismerős 

kutyák közül. A válaszadókat a békés 

együttélés  lehetőségeiről  is 

kérdezték. A póráz nélküli sétáltatás 

problémáját  a  válaszadók  szerint 

enyhítené,  ha  a  kutyák 

engedelmességi  vizsgával 

rendelkeznének,  s  a  legtöbben megnyugtatónak  tartanák,  ha  a  kutyatartást  is  előzetes  oktatáshoz 

kötnék. Emellett a kutyák jelzéseinek oktatása is segítené az együttélést a válaszadók 88%‐a szerint.  

 

 

 

 

 

 

 

Arra  a  kérdésre,  hogy  mit  várnának  el  minimálisan  a  környéken  kutyázóktól  a  békés  együttélés 

érdekében, a legtöbben az alább felsorolt válaszokat adták:  

‐ kutyapiszok felszedése, a park tisztán tartása, felelős kutyatartás, 

‐ póráz és szájkosár használata, 

‐ kutyák megnevelése, 

‐ a kutyákat ne hagyják egyedül egész napra, mert állandóan sírnak, vonyítanak. 

A gazdák csupán 13%‐a tagja valamilyen kutyás alapítványnak, ugyanakkor 41%‐uk tagja valamilyen 

baráti, ismerősi alapon szerveződő, kötetlenebb facebook csoportnak.  

A válaszadók csupán 30%‐a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen  részt vesz kutyás  rendezvényeken, 

melyek  főként  kutyatartással,  neveléssel  kapcsolatos  előadások,  valamint  kutyás  sportok, 

fajtatalálkozók. 

4.1.4 Jogszabályi ismeretek 

A  válaszadók  60%‐a  nem  vett  részt  a  3  évvel  ezelőtti  ebösszeírásban, mert  nem,  vagy  csak  későn 

értesült  róla,  vagy  nem  tartotta  fontosnak.  A  kitöltők  szerint  az  ebösszeírásban  való  részvételre 
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motiválná  a  lakosságot,  ha  internetes  kitöltési  felületen  regisztrálhatnák  kutyájukat,  míg  mások 

bővebb tájékoztatást szeretnének (miért kell, mire használják az adatokat, stb.). A kutyások többsége 

részben,  vagy  teljes  egészében  ismeri  a  kutyatartással  kapcsolatos  jogszabályokat,  36%‐uk  úgy 

nyilatkozott, minden szabályt betart. A többi válasz szerint az egyes helyekről való kitiltást tartják be 

még sokan. A pórázhasználatra vonatkozó jogszabályokat is 10% tartja be, de ebben a kérdésben már 

megoszlanak  a  vélemények, mert  sokan  csak  azt  nem  tartják  be.  Jogszabályi  előírásokhoz  tartozik, 

hogy  a  gazdák  85,4%‐a  nem  hordja  megával  a  kutya  oltási  könyvét  a  sétáltatás  közben.  A  nem 

kutyások 79%‐a csak hallomásból ismeri a hatályos jogszabályokat, vagy csak néhányat ismer közülük, 

10%‐uk viszont minden szabályozást ismer. 

 

4.2. Kutyás helyzetkép számokban 

Budapest‐  Zugló Önkormányzata 2013‐ban ebösszeírást  végzett. 2013‐2015‐os  időszakra  vonatkozó 

elektronikus  adatok  szerint  a  kerületben  összesen  24720db  állat  került  regisztrálásra:  158653 vagy 

179404   kutya,  9761db  macska  és  a  maradék  más  egyéb  állat  (hörcsög,  teknős,  nyúl).  A  vizsgálat 

további részében ezt a 15865db‐ra vonatkozó hivatalos, kutyákra vonatkozó számot használjuk. (Ha a 

kérdőív  alapján  azt  feltételezzük,  hogy  a  kutyatulajdonosoknak  csupán  60%‐a  vett  részt  az 

ebösszeírásban,  akkor  26442db  kutyát  becsülhetünk  a  kerületben.)  A  2013‐as  első  ebösszeírásig  a 

kutyák  létszámát  az  állatorvosi  és  chip  adatokból  becsülték  (a  kerületben  100%‐os  a  chipeltség), 

ekkor  a  nyilvántartott  kutyák  száma  9903db  volt.  A  2005‐ben  készült  Kulturált  Ebtartásról  szóló 

kerületi  koncepcióban  9200  nyilvántartott  kutya  szerepel.  2005‐2013  és  a  2013‐2015  közötti 

időszakban  nyilvántartott  ebek  száma  38%‐al  emelkedett,  2005  előtti  időszakban  regisztrált  ebek 

száma 2013‐ra 7%‐os emelkedést mutatott.  

A KSH adatai szerint a kerület lakásszáma 2016. január 1‐én 72660db, a lakónépessége 124 841fő volt. 
Ez azt jelenti, hogy a lakások 22%‐ban tartanak kutyát, a lakónépesség 13%‐a kutyatartó. 

                                                            
3 fajta meghatározással 
4 ha a fajta meghatározás nélküli és olvashatatlan bejegyzéseket is kutyáknak vesszük az ebösszeírásban 

 

A 

népszámlálási 

lakónépesség

Lakásszám 
 

kutyaszám 

(2013‐ig) 

kutyaszám 

(2014‐2016) 

Kutyás 

lakások 

aránya 

Városrészek         

Kacsóh  Pongrác  úti 

lakótelep 
7044  3370  387  725  22% 

Alsórákos északi terület 
8225  4866  892  1464  30% 

Alsórákos  belső 

területe 
4318  2941  545  954  32% 

Belső  Zugló‐Városliget 

térsége 
5233  2589  282  483  19% 

Belső Zugló  13194  7571  849  1426  19% 
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Alsórákos  Déli  rész‐

Vezér út térsége 
17436  9406  1387  2526  27% 

Alsórákos  Déli  rész‐

Patakon túli terület   8024  3836  916  1287  34% 

Belső  Zugló‐Stadionok 

térsége  15304  8938  866  1506  17% 

Pillangó park  3047  1906  130  239  13% 

Kerepesi úti lakótelep  10240  6784  661  919  14% 

Füredi úti lakótelep  20885  12286  1549  2155  18% 

Zugló Városközpont  13599  9320  1439  2181  23% 

 

1.  Rákosrendező 

2.  Kacsóh Pongrác úti lakótelep 

3.  Alsórákos északi terület 

4.  Alsórákos belső területe 

5.  Belső Zugló‐Városliget térsége 

6.  Belső Zugló 

7.  Alsórákos Déli rész‐Vezér út térsége 

8.  Alsórákos Déli rész‐Patakon túli terület 

9.  Belső Zugló‐Stadionok térsége 

10. Pillangó park 

11. Kerepesi úti lakótelep 

12. Füredi úti lakótelep 

13. Zugló Városközpont 
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A kerület legnépszerűbb kutyafajtái 

 

A kerületben tartott kutyák 30,66%‐a kistestű, vagyis 20kg‐nál kisebb. 

5 Pórázról vagy a kutya felügyeletéről szóló jogszabályok 

 

A  2012.  évi  II.  törvény  a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési 

nyilvántartási  rendszerről  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 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 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. 14. §  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 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 20 m²  ‐nél  kisebb  területen  tartósan, kistestű ebet 4m‐nél, közepes  testű ebet 

6m‐nél, nagytestű ebet 8m‐nél  rövidebb eszközzel  tartósan kikötve  tartani. Eb esetében a mozgási 
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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  17.  § 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.” 

A továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozására vonatkozóan önkormányzati 

rendelet nem alkotható. 

Budapest  ‐  Zugló  Képviselő‐testületének  53/2004.  (X.21.)  önkormányzati  rendelete  az  állatok 

tartásáról többször került módosításra, legutóbb 2016 januárjában. A rendelet hatálya nem terjed ki 

a  veszélyes  állatok,  a  veszélyes  és  a  veszélyesnek  minősített  ebek  tartására,  a  cirkuszban, 

állatkiállításon,  állatkereskedésben,  állatkertben,  állatpanzióban,  állatmenhelyen  és  tudományos, 

kutatási, laboratóriumi vizsgálatok céljából tartott, továbbá a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, 

közfeladatot ellátó szolgáltatók állatainak tartására, továbbá a védett állatokra.  

Az  állattartó  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  az  állat  a  lakóingatlan  közös  használatú  területét  ne 

szennyezze.  Az  állattartó  köteles  gondoskodni  az  általa  tartott  állat  által  a  lakóingatlan  közös 

használatú területén okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról. Közterületen állatot etetni, itatni 

tilos. Állatot  tilos  úgy  etetni  vagy  itatni,  hogy  az  mások  lakásának  loggiáját,  erkélyét,  teraszát, 

ablakpárkányát, házfalát, vagy az épület közös használatra szolgáló területeit szennyezze. Tilos állatot 

30  percet  meghaladó  időtartamra  felügyelet  nélkül  elhelyezni  lakóingatlan  erkélyén,  loggiáján, 

teraszán, valamint közös használatú helyiségeiben. Lakóingatlan közös használatú területén állat csak 

valamennyi tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával tartható.  

Többlakásos épületben  lakásonként,  kertes  családi  házban  vagy  azok udvarán,  telephelyeken  kettő 

eb  és  azok  szaporulata  három  hónapos  korig  tartható  engedély  nélkül.  Kettőnél  több  eb  csak 

engedéllyel  tartható.  Engedély  a  közvetlen  szomszédok  írásbeli  hozzájárulásával  adható  ki,  amit  az 

engedély  iránti kérelemhez csatolni  kell. Az engedély kiadása előtt a  jegyző beszerzi az ÁNTSZ és a 

megbízott állatorvos véleményét is. A meghatározott hozzájárulás hiányában az állattartó a létszám 

feletti  állat  biztonságos  elhelyezéséről  köteles  gondoskodni.  Bekerítetlen  ingatlanon  ebet  tartani 

tilos.  Tilos  ebet  tartani  lakóingatlan  erkélyén,  loggiáján,  teraszán.  Lakóingatlan  közös  használatú 

területein  ebet  kizárólag  pórázon  szabad  vezetni.  Lakóingatlan  közös  használatú  területein,  ahol  a 

hely  hiánya  miatt  a  kikerülés  és  a  biztonságos  távolságtartás  nem  lehetséges,  köteles  az  eb 

tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy szájkosarat tenni az ebre, vagy nyakörvénél 

fogva  vezetni  az  ebet.  A  bekerített  ingatlanon  szabadon  tartott  eb  esetén  az  ingatlan  kerítésének 

alkalmasnak  kell  lennie  az  eb  kiharapásának  a  megakadályozására.  Az  eb  tulajdonosa  vagy  az  eb 

felügyeletével megbízott  személy  köteles  közterületen  történő  kutyasétáltatás  esetén  az  eb  oltási 

könyvét magánál tartani. Nem szabad ebet  (kivéve vakvezető ebet és az  intézményeknél őrző‐védő 

feladattal tartott ebeket) beengedni, bevinni:  
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 oktatási, egészségügyi (kivéve állatorvosi rendelő), szociális, kulturális intézmény területére, 

 ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 

 a közfogyasztásra szánt élelmiszert, ételt előállító helyiségbe. 

Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos. 

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):  4.  §  (1)  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 

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.  

1998.  évi  XXVIII.  törvény  az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  43/A.  §‐a  előírja  az  állatokkal 

szembeni  megfelelő  magatartásra,  gondoskodásra  nevelést,  az  állatok  megismertetését  az  iskolai 

általános  képzésbe,  a  szakképzésbe  és  az  ismeretterjesztésbe  be  kell  építeni.  Ezen  feladatok 

végrehajtását  az  állami  és  önkormányzati  szervek,  valamint  az  oktatási  intézmények  kötelesek 

előmozdítani. 

Az  állam  az  állatokkal  szembeni megfelelő magatartásra  neveléssel  összefüggő  feladata  ellátásáért 

való felelőssége körében, a szükséges ismeretek széles körű terjesztésével, tájékoztatások, képzések, 

oktatás biztosításával járul hozzá az állatok jóllétét figyelembe vevő szemlélet kialakításához. 

 

 

 



21 
 

6 Budapest‐ Zugló kerület elemzése 

6.1. Budapest fejlesztési dokumentumainak Zugló területét érintő fejlesztési elképzelései  

 
6.1.1 Budapest Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója (Budapest 2030)   

A  BIOLÓGIAILAG  AKTÍV  FELÜLETEK MEGŐRZÉSE  ÉS  ÚJAK  LÉTESÍTÉSE,  A  ZÖLDFELÜLETI  INTENZITÁS 
NÖVELÉSE 
Budapest  területének  47%‐a  zöldfelület  (növényzettel 
fedett felület). Ennek alapján az egy főre jutó zöldfelület 
148m².  Jelentős  eltérés  mutatkozik  a  zöldfelületek 
fővároson  belüli  területi  megoszlásában.  A  belvárosi 
kerületekben alig 1–4m² aktív zöldfelület jut egy főre. A 
zöldfelületek  mennyisége  a  fővárosban  1990.  év  óta 
egyre  csökken.    A  biológiailag  aktív  felületeken  belül 
kiemelt szerepet töltenek be a közhasznú zöldfelületek: 
az  erdők,  a  közparkok,  közkertek.  Budapesten  az  egy 
főre  jutó zöldterületek  (közparkok, közkertek) nagysága 
5  m²,  szemben  az  Egészségügyi  Világszervezet  (WHO) 
által  ajánlott  9m²/fő értékkel.  Ugyanakkor  az  alacsony 
zöldterületi  ellátottság  mellett  a  különböző közparkok 
térbeli  eloszlása  is  egyenetlen.  Az  alacsony  zöldterületi 
ellátottság,  az  elégtelen minőség,  illetve  a  kor  igényeit 
nem  kielégítő funkciókínálat  miatt  a  zöldterületek  nem 
töltik  be  kondicionáló,  rekreációs,  pszichés‐mentális 
szerepüket. 
 
 
ÚJ ZÖLDTERÜLETEK LÉTESÍTÉSE AZ ELLÁTATLAN TERÜLETEKEN  
 
Az  ellátatlan  területeken  és  a  zöldfelület‐hiányos 
belvárosban új, közcélú zöldterületeket (városi parkokat, 
közparkokat,  közkerteket)  kell  kialakítani.  Ezeknél  a 
zöldterületi fejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy a 
különböző rekreációs  igények  (az  egész  napostól  a  pár 
órás  szabadidő   eltöltéséig)  mindenki  számára  egyaránt 
kielégíthetőek  legyenek.  Az  egész  napos  rekreáció 
biztosításához  új  városi  nagyparkokat,  illetve  rekreációs 
erdőterületeket kell létesíteni elsősorban a pesti oldalon. 
Az  új  városi  nagyparkoktól,  illetve  rekreációs 
erdőterületektől mért elérési távolság legfeljebb 1‐ 2 km 
a funkcióktól függően. Az egész napos rekreáció mellett a 
napközbeni, pár órás szabadidős területeket is biztosítani 
kell  a  lakóterületek  közelében.  Ezeknél  a  közkerteknél, 
kisebb  közparkoknál  maximum  300  m‐es  elérési 
távolsággal  kell  számolni.    2030‐ig  a  lakóterületek 
zöldfelületi  ellátottságát  (ellátott  lakóterületek  aránya  a 
lakóterületek  összterületéhez  viszonyítva  az  elérési 
távolság alapján) a belső zónában 100%‐ra, az átmeneti zónában 80%‐ra, az elővárosi és a hegyvidéki 
zónában  60%‐ra  kell  emelni.  Ugyanakkor  a  fejlesztéseknél  figyelembe  kell  venni,  hogy  a 
különböző lakóterületeken  eltérő igények  keletkeznek.  A  nagy  lakónépességű   területeken  (pl. 
telepszerű  beépítéseknél) nagyobb az igény közhasználatú zöldfelületekre, mint a kertvárosokban. A 
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rekreáció  időtartama  mellett  tekintettel  kell  lenni  a  különböző korosztályok  eltérő igényeire  is, 
különösen a gyermekekre és az idősebb generációkra. Biztosítani kell a lakóterületek játszóterekkel, 
sportkertekkel és szabadtéri sportpályákkal való ellátottságát.    
 
 

6.1.2 Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2020 

A város zöldfelületi, zöldterületi rendszerének megőrzése és fejlesztése a hosszú távú városfejlesztési 
koncepció  egyik  kiemelt  feladataként  került  meghatározásra.  A  zöldfelületek  alapvető  szerepet 
játszanak  a  klíma‐  változással  járó  negatív  folyamatok  mérséklésében,  bizonyítottan  csökkentik  a 
felszínhőmérsékletet,  segítik  a  levegő  megtisztulását,  közérzetjavító  hatásúak.  De  az  egészséges 
környezet  feltételeinek  biztosításán  túl  egyben  a  társadalmi  élet,  a  közösségi  és  kulturális 
rendezvények  fontos  színterei,  találkozóhelyek,  a  társadalom  széles  rétege  számára  a  szabadidő 
eltöltés és sportolás és nem utolsó sorban a turizmus célterületei is. 
A meglévő  nagyparkokat  (Margitsziget,  Városliget)  a  vonzáskörzetben  élőkön  kívül  a  turisták  és  a 
városkörnyék szélesebb értelemben vett lakossága is látogatja, használja, az itt található vonzerőkön 
túl  az  ide  szervezett  rendezvények  a  használat  intenzitását  még  tovább  növelik.  Ennek 
következménye, hogy a parkok állapota mára jelentősen leromlott, a zöldfelületek regenerálódása az 
intenzív használat miatt ellehetetlenül. 
A stratégia három irányt határoz meg a helyzet kezelésére: 
■  intenzív  használattal  jellemezhető  városi  nagyparkok  integrált  ‐  sportfunkciók  fejlesztését, 

zöldfelületi  rekonstrukciót,  intézményfejlesztést  és  környezetbarát  közlekedésfejlesztést  is 
tartalmazó ‐ megújítása a parkok vonzerejének megtartása érdekében (Margitsziget, Városliget ‐ 
ez  utóbbiban  együttműködés  a  kormánnyal,  s  ennek  alapján  a  fővárosi  szerepvállalás 
meghatározása); 

•  alulhasznosított  parkok  vonzerejének  növelése  ‐  megközelíthetőség,  kapcsolatok  javítása, 
zöldterületi fejlesztés, funkciókínálat növelése: sport és szabadidős kínálat, intézményfejlesztés ‐ 
részben a Városliget bizonyos intézményi funkcióinak áthelyezésével (Népliget, Hajógyári‐sziget, 
Római  part.  Ráckevei‐Soroksári  Duna‐ág  menti  területek,  Rákos‐  és  Szilas‐patakok  mentén 
lineárisan kialakítandó parkok); 

■  barnamezős és alulhasznosított területek ‐ köztük a használaton kívüli MÁV területek ‐ bevonása 
a  zöldterületi  rendszerbe,  akár  az  átmeneti  hasznosítás  keretében  is  (Észak‐Csepel  közpark 
kialakítása, a VI. kerület kezdeményezésével induló Nyugati Grund projekt támogatása). 

A  fenti  projektek  megvalósításával  úgy  tartható  fenn  és  biztosítható  a  kiemelkedő,  turizmus 
szempontjából  is  jelentős helyszínek fejlesztése és  terheltségük csökkentése, hogy a belső zónában 
és határán, valamint a Duna mellett a kínálat bővül. 
A  zöldterületek  hálózati  bővítésében  fontos  szerepet  játszanak  a  kisvízfolyások,  integrált 
revitalizációjuk keretében biztosítani kell a zöld folyosó ökológiai és szabadidős használati értékének 
javítását egyaránt (Rákos‐patak). 
A zöldterületi  fejlesztéseknél  figyelembe kell venni, hogy a különböző szabadidős  igények (az egész 
napostól  a  pár  órás  szabadidő  eltöltéséig)  mindenki  számára  egyaránt  kielégíthetőek  legyenek.  A 
stratégiában  azonosított  projektek  nagyságrendjüknél  fogva  alkalmasak  arra,  hogy  tematikus 
kínálattal  is  rendelkezzenek.  A  városi  sportolási  helyszínek  fejlesztése  (pl.  futókörök  létesítésével, 
Duna  mentén  a  vízisportok  felfuttatásával)  a  szabadidősport  kiszélesítését  eredményezik,  nő  és 
kínálatában  is  differenciálódik  a  sportolásra  alkalmas  helyszínek  száma.  A  kialakításnál  figyelembe 
kell  venni  az  új  szabadidős  igényeket,  mint  például  az  extrém  sportpályák,  szabadtéri  fitneszkert, 
készségfejlesztő akadálypályák. 
A  fenti  nagypark  struktúra  elemei  között  az  összeköttetés  ma  még  esetleges.  A  kapcsolati  háló 
szisztematikus,  ütemezett  fejlesztése,  valamint  a  parkok  fejlesztési  programjának  kialakítása, 
tematikus  kínálatának  koordinálása  is  része  annak  a  térségi  szinten  kialakítandó  zöld  tervnek 
(stratégiának), mely a fejlesztésben és fenntartásban közvetlenül érdekelt szereplők mellett (Főváros‐
Főkert Zrt., kerületek) a magánszféra, a civilek és lakosság megszólítására alkalmas, kibővítve ezzel a 
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fejlesztésre  és  fenntartásra  fordítható  erőforrásokat.  A  terv  integrálja  a  további  zöldfelületi 
fejlesztések között további kisvízfolyások revitalizálását: (Hosszúréti‐patak, Szilas‐patak) illetve azokat 
a  területeket  is,  melyek  az  átmeneti  hasznosítás  keretében  a  területelőkészítés  elemeként 
zöldfelületi funkciót kaphatnak, (pl. Észak Albertfalvai híd budai hídfő). A stratégiai tervezés egyben 
jó  alkalom  a  szélesebb  társadalmi  rétegek,  illetve  életkor  és  életvitel  alapján  szegmentált 
célcsoportok  megszólítására,  tervezésbe  való  bevonásukra,  kreatív,  innovatív  ötleteik 
becsatornázására.  A  tervezés  maga  is  már  egy  kampány  lehet,  a  terv  alapján  pedig  erősíteni  kell 
fasorok és zöldfelületek létesítésében a szponzorált és társadalmi felelősségvállalást! 

 

Zugló kerületét érintő kulcsprogramok 

 Tér‐Köz  plusz:  a  Tér‐Köz  program  folytatása  (Tér‐Köz  pIusz), mely  a  városi  közösségi  terek 

kialakítását és tartalommal, programokkal való megtöltését egyaránt támogatja. 
 Városliget integrált fejlesztése: Liget Budapest projecthez kapcsolódó fővárosi fejlesztések 

 Rákospatak integrált fejlesztése 

 

6.2. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció 2015‐

2020 

 

Zugló táji, természeti jövőképét 2030‐ra az alábbiak jellemzik:  

 Zugló védi egyedi természeti környezetét, megtartja, növeli zöldfelületének arányát. 

 Zugló  alulhasznosított,  barnamezős  területének  helyén  környezettudatos,  rekreációs 

zöldfelületeket, környezetkímélő gazdasági funkciókat alakít ki és működtet.  

 Zugló  közel  hozza  a  természetet  a  lakosság  számára,  a  Rákos‐patak  part  revitalizációjával 

elérhető  a  kültéri  szabadidős  tevékenységek  sora.  Zugló  megvalósítja  a  fővárossal,  és  az 

érintett  kerületekkel  együttműködve,  vagy  ‐  együttműködés hiányában  ‐ önállóan a Rákos‐

patak  kerületi  szakaszának  és  környezetének  revitalizációját,  biztosítva  a  helyi  közösségi 

szabadtéri kikapcsolódás lehetőségét. 

 Kacsóh Pongrác úti  lakótelep és Alsórákos északi terület városrészekben javítani kell többek 

között a sport és szabadidős célú infrastruktúrát is. 

 Zugló ésszerű közlekedési rendszert használ, biztosítja a parkolási feltételeket.  

 Zuglóban biztosított  a  rekreációs  környezet,  gazdag  zöldfelületek,  a  kerület  lakossága  részt 

vesz és feladatot vállal a közösség életében 

A  kerület  minden  eszközrendszerével  megakadályozza  a  Városliget  további  beépítését,  valamint  a 

főváros és a Városliget Zrt. közreműködésével elősegíti a park zöldfelületének megújítását. 

 

6.3. Budapest  Főváros  XIV.  kerület  Zugló  Önkormányzata  Integrált  Településfejlesztési 

Stratégiája kutyás szempontú elemzése 

 

Kerület specifikus céljai kutyatartási szempontból 

A  lakótelepek  értékének  megőrzése,  a  lakótelepi  lakások  vonzerejének  növelése  érdekében  az 

energetikai megújításán túl a zöldfelületek minőségi fenntartásáról, a közösségi, szabadtéri funkciók 
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biztosításáról  is gondoskodni kell, hiszen a  lakóházakat övező közös zöldfelületek és a közelben,  jól 

elérhető komplex funkciókínálat nagy értéke ennek a típusú beépítésnek, amelyet ki kell használni. A 

kerületben magas az egy főre jutó zöldfelületek aránya, a zöldfelületi rendszer gazdag, a Városligeten 

kívül még számos közhasználatú zöldfelület van, a lakótelepek környezete parkosított, a kertvárosias 

és  kisvárosias  lakóterületek  magántelkei  is  erősítik  a  zöld  arculatot.  Azonban  a  Rákos‐pataktól 

északra  lévő  lakóterületek  zöldterületi  ellátottsága  kedvezőtlen,  Törökőr  zöldfelületi  intenzitása 

alacsony.  A  Rákos‐patak  jelentős  lehetőséget  jelent,  a  víz  minősége,  a  patakmeder  kialakítása  és 

környezete fejlesztésre szorul annak érdekében, hogy Zugló környezeti értékeihez hozzájárulhasson. 

Kerületi akcióterületek:  

Rákos‐patak revitalizációja 

A  patak  menti  területek  rekreációs  és  ökológiai  megújítása,  regionális  jelentőségű  közhasználatú 

zöldfolyosó kialakítása.  

Projekt  leírása:  A  patak  revitalizációja  a  rekreációs  igények  kielégítése.  A  különböző  rekreációs 

igények figyelembevételével kell kialakítani a patak menti területet. A patak menti terület rekreációs 

hasznosításakor  a  tervezett  kerékpár‐  és  gyalogos  útra  kisebb  pihenőterek,  játszóterek, 

sportterületek  fűzhetők  fel,  továbbá  indokolt  futópálya  létesítése  is,  de  a  területsáv  funkcionális 

elrendezéséhez részletesen fel kell mérni a lakosság igényeit. A Rákos‐patak zöldfolyosóvá fejlesztése 

egyike  azoknak  a  céloknak, melyekben  a  lakosság  és  a  civil  szervezetek  is  nyitottak  a  részvételre, 

ezért  érdemes  az  erre  alkalmas  szakaszokat  a  társadalmi  részvétel  tudatos  építésének 

mintaprojektjeként is kezelni! 

Ütemezés: 2017‐2020 

Zöldfelületi ellátottság minőségi és mennyiségi fejlesztése  

Közterületi  ‐  szabadtéri  létesítmények  ‐  fejlesztési  koncepciójában  leírt,  még  meg  nem  valósult, 

tervezett fejlesztések végrehajtása: Új játszótér építése az ellátatlan területeken, ahol erre van még 

lehetőség  (pl.  a  Rákospatak  utca  97‐154  sz.  előtti  területen  van  lehetőség).  Az  új  játszótér  építési 

igényt a Rákospatak és közvetlen környezetére készülő revitalizációs terv készítése során figyelembe 

kell  venni. A demográfiai  folyamatok  (idősebb  lakosság arányának növekedése)  szükségessé  teszi  a 

kerületben a felnőtt és idősebb korosztály számára szabadidő eltöltésére alkalmas terek kialakítását, 

ezért  folytatni  kell  az  ilyen  jellegű  fejlesztéseket  a  kerületben.  További  feladat újabb  kutyafuttatók 

létesítése és kutyaürülék gyűjtőládák kihelyezése az ellátatlan területeken. 

 

6.4. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011 

 

A  kutyapiszok  mennyiségének  csökkentése  leginkább  a  kutyatulajdonosok  tudatformálásával 

történhet, amelynek elősegítésére a kutyapiszok felszedésére alkalmas eszközöket kell forgalmazni a 

kutyatulajdonosok  számára  a  hatósági  állatorvosokon  keresztül,  a  közterületeken  pedig 

gyűjtőedényeket  kell  elhelyezni,  melyek  rendszeres  ürítéséről  gondoskodni  kell.  A  közterületek 

kutyapiszok mentesítésének megoldása érdekében első  lépésként  kutyaürülék gyűjtőládák kerültek 

kihelyezésre.  2009.  évi  beruházással  a  kerület  közterületein,  82  helyszínen  1‐1  db  kutyaürülék  – 

gyűjtőláda  került  kihelyezésre. A már  korábbi  években  kialakított  13  kutyafuttató  területein  31  db 
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kutyaürülék  ‐  gyűjtőláda  és  az  1  kutyajátszótér  területén  lévő  1  db  ládával  együtt  a  kerület 

közterületén  összesen  96  helyszínen  114  db  kutyaürülék  –  gyűjtőláda  található.  A  kutyafuttatók 

takarítása,  valamint  a  ládák  fenntartása,  üzemeltetése  folyamatosan  történik  a  költségvetés  adta 

lehetőségek között. 

Budapest  –  Zugló  Képviselő‐testületének  a  kerület  ”Környezetvédelmi  Alap”‐járól  szóló  6/1997.(IV. 

29.) számú rendelete 3. § (3) bekezdése sorolja fel azokat a célokat, melyekre az Alap bevételeit fel 

lehet  használni.  A  legutóbb  2016  áprilisában  módosított  rendelet  szerint  a  kutyaürülék 

összegyűjtésére szolgáló eszközök beszerzésére a Környezetvédelmi Alapból pénzt felhasználni nem 

lehet.  Ugyanakkor  a  Környezetvédelmi  Program  javaslata  szerint  a  kutyapiszok  összegyűjtésére 

szolgáló eszközök beszerzésére a Környezetvédelmi Alapból kell a VTKB‐nak forrást biztosítani. 

A  Programban megfogalmazott  javaslatai  szerint  a  rendszeres  felügyelet  biztosítása  komoly  lépést 

jelentene  a  kerület  közterületeinek  tisztasága,  tisztán  tartása  érdekében.  Önálló  felügyeleti  szerv, 

feladataként a kutyasétáltatás (személyes biztonság, kutyaürülék) ellenőrzését is javasolja. 

 

6.4.1 Zöldfelület gazdálkodás  

Zugló  zöldfelületeinek  fenntartása,  kezelése  megosztott,  részben  a  fővárosi  részben  a  kerületi 

Önkormányzat  látja  el  az  illetékességi  területére  eső  feladatokat.  A  kerületi  Önkormányzat 

tulajdonában lévő intézménykertek fenntartását a kezelő végzi.  

Budapest  Főváros  XIV.  Kerület  Zugló  Önkormányzata  tulajdonában  és  a  Polgármesteri  Hivatal 

kezelésében  jelenleg  1.700.000  m2  nyilvántartott  parkterület  van,  ez  budapesti  szinten  a 

legnagyobbak  közé  tartozik.  Ebből  1.100.000  m2  a  lakótelepi  parkokban,  köztereken  lévő  pázsit 

felület. Jelenleg a belterjesen vagy külterjesen kezelt pázsit és zöldterületeken a fenntartás közepes 

mértékű,  az  egyéb  fenntartási  munkák  a  szükséges  minimális  mértékben  végezhetők  el  a 

rendelkezésre álló pénzügyi fedezetből.  

Zuglóban  (a Városligeten  kívül) összesen 42 db  jelenleg  fenntartott  játszótéri helyszín  található. Az 

Önkormányzat  kezelésében  jelenleg  16  db  közterületi  sportpálya  műköik.  A  település  esztétikus 

megjelenése  és  a  növényzet  kondicionáló  hatása  kedvezően  alakítja  a  közérzetet,  kihat  az  itt  élők 

hangulatára,  regeneráló  hatása  az  urbanizációs  hatásokat  is  ellensúlyozza.  Környezetvédelmi 

szempontból  a  biológiailag  aktív  zöldfelületeknek  nagy  jelentősége  van  a  levegő  tisztaságának 

megőrzésében,  a  zaj  elleni  védekezésben  valamint  a  talajerózió  csökkentésében.  Pozitív  hatásuk 

kedvezőbb, ha rendezettek és gondozottak. Megtartásuk és fejlesztésük a környezetvédelmi munka 

része.   

Elérni kívánt környezetvédelmi célok: 

 Zugló „zöldkerületi” karakterének megőrzése, mennyiségi és minőségi  továbbfejlesztése, az 

emberi környezet illetve a lakosság egészségének megóvása érdekében.  

 A kondicionáló zöldfelületek növelése;  

 a meglévő zöldterületek (közterületek és a közintézmények) megújítása, fenntartása; 

 a vegetációs időszaktól független (örökzöld) növények arányának növelése, 
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 a  zöldfelületek  használati  értékének  növelése,  a  zöldterületek  elérhetőségének  és 

minőségének javítása anyagi lehetőségek függvényében. 

 

6.5. Budapest‐ Zugló Önkormányzata Kulturált Ebtartás Zuglóban Koncepció, 2005 

A Fővárosi  Közgyűlés  az  „Élhető  város”  Kulturált  Ebtartás  Program keretén belül  a  2004.,  2005.  és 

2006.  években  pályázatot  hirdetett  a  kerületeknek  az  ebtartással  kapcsolatos  különböző  feladatok 

támogatására. A pályázatok kötelező mellékletként kérték a pályázó kerülettől a pályázat témájához 

kapcsolódó  koncepciót.  Ennek  érdekében  készült  el  a  „Kulturált  Ebtartás  közterületi  koncepciója”, 

amelyet  Budapest‐Zugló  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  1017/2005.(X.25.)  számú  határozatával 

fogadott  el.  Ebben  a  koncepcióban  a  Képviselő‐testület  megtárgyalta  az  ebtartással  kapcsolatos 

szükséges  és  lehetséges  feladatokat,  melynek  keretében  szükségesnek  ítélte  meg  újabb 

kutyafuttatók  kijelölésének  vizsgálatát.  A  koncepció  elfogadásával  lehetőség  nyílt  a  Fővárosi 

Önkormányzat 2006. évi pályázatán való részvételre, amelynek keretében 300.000.‐Ft összegű vissza 

nem  térítendő  támogatást  kapott  Zugló  Önkormányzata  a  koncepcióban  kitűzött  program 

megvalósításához. 

A  koncepció  a  jogszabályi  környezet  figyelembevétele  mellett  a  kutyafuttatókkal  kapcsolatban 

javaslatként fogalmazta meg többek között: 

 A  komplex  kutyafuttatók  (kutya‐játszóhelyek)  sokkal  inkább  alkalmasak  a  kutyák 

sétáltatására, futtatására, mint az egyszerű kijelölt zöldterületek. 

 A gyalogosok, autósok közlekedésének biztonsága érdekében a kerítésnek alkalmasnak kell 

lenni a területi elkülönítésre. 

 A  kutyafuttatók  területén  biztosítani  kell  az  ivó  kutakat,  padokat,  kutyajátszóeszközöket, 

kézmosókat,  információs  táblát,  rögzített  homoktárolót,  közvilágítást,  kutyaürülék  gyűjtő 

ládákat. 

 Zugló  területén  a  közterületi  zöldfelület  sok  esetben  nem  használható  kutyafuttató 

létesítésére, pl. az úttestet elválasztó keskeny szigetek. 

 Amennyiben  további  igény  van  a  kutyafuttatókra,  úgy  hosszú  távon  a  kutyánkénti  2m² 

kutyafuttató területet célszerű elérni, illetve a lehetőségek függvényében azt tovább növelni. 

A kulturált ebtartás program keretében a kerületben 13 kutyafuttató, 15.528 m² nagyságú területen 

biztosítja a kutyák mozgásigényét, mely elviekben azt jelenti, hogy egy kutyára kb. 1,5 m² nagyságú 

kutyafuttató terület jut. Ezen túl 500 m² kutyajátszótér is található a kerületben. 

Az  egészséges  és  tiszta  környezet megteremtése  csak  a  társadalommal megvalósuló  összefogással 

érhető  el.  Ezért  szükség  van  egy  ehhez  kapcsolódó  népszerűsítő  kampány  elindítására  is,  amely 

elősegíti  a  program eredményességéhez  szükséges  lakossági  szemléletváltást.  Az Önkormányzat  az 

alábbi eszközökkel tervezi népszerűsíteni a kulturált ebtartást a kerületben: 

 mailing‐akció,  

 televíziós reklámspotok, 

 sajtócikkek, sajtóhirdetések megjelentetése, 

 civil szervezet létrejöttének ösztönzése, 

 tájékoztatás a kerület honlapján 
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 óriásplakátok, 

 oktatás 

Ezek közül a civil szervezet létrejöttének ösztönzését és az oktatást emelik ki. 

Zugló  is  ösztönözni  kívánja  olyan  szervezet/ek  létrejöttét,  amely  tevékenységével  (kutyafuttatók 

kialakítása, ingyenes állatorvosi tanácsadás, ingyenes kutyabetanítás stb.) hozzájárulna a kutyások és 

nem kutyások közti súrlódások csökkenéséhez. 

A  kulturált  ebtartás  népszerűsítését  már  az  általános  iskolában  el  lehet  kezdeni.  A  gyerekek  igen 

fogékonyak lennének a témára, mivel általában szeretik a kutyákat, sokan közülük kutyatulajdonosok, 

és  gyakran  sétáltatják ebeiket.  Ezért  az  általános‐ és  középiskolákban olyan előadások  tartását  kell 

előírni, amelyekkel a  tanulókat a kulturált ebtartásra nevelik. Ezeket az osztályfőnöki‐, esetleg – ha 

van – a környezetvédelem órákon lehet megtartani. 

 

6.6. Budapest  Főváros  XIV.  kerület  Zugló  Önkormányzatának  Közterületi  ‐Szabadtéri 

Létesítmények‐ Fejlesztési Koncepciója, 2013 

A  koncepcióban  megfogalmazott  jövőkép  szerint  a  kulturált  ebtartás  hosszú  távú,  igényekhez 

igazodó, megalapozott fenntarthatósága érdekében pontos, naprakész ebnyilvántartást kell vezetni, 

melyet a térinformatikai rendszernek is tartalmazni kell. 

Hosszú  távon  fontos,  hogy  a  meglévő  zöldfelületi  adottságok  függvényében  környezetvédelmi, 

közbiztonsági  szempontok  figyelembe  vétele  mellett  bekerített,  ívó  kúttal,  padokkal,  árnyat  adó 

fákkal,  kutyaürülék  –  gyűjtőládákkal  ellátott,  a  kutyák  számát  figyelembe  vevő,  megfelelő  számú 

kutyafuttató kerüljön kialakítása. 

A bekerített kutyafuttatók igény esetén kutya játszóeszközökkel kiegészíthetők. 

A  meglévő  és  a  koncepcióban  javasolt  kutyaürülék  ‐  gyűjtőládák  kihelyezésén  felüli  további 

gyűjtőláda  kihelyezési,  illetve  megszüntetési  igények  a  koncepció  módosítása  nélkül,  a  feltételek 

biztosítása mellett teljesíthetőek, a változásokat a térinformatikai rendszerben át kell vezetni. 

 

6.7 Budapest‐ Zugló Településrendezési eszközeiben biztosított fejlesztési lehetőségek 

 

A  Kacsóh  Pongrác  úti  lakótelep  nagyrészt  kialakult  állapotú  telepszerű  építési  övezetekbe  (L7/K, 

L7/O) tartozik a kerületi építési szabályzat alapján.  

Az  L7/K  építési  övezetben  a  beépítés mértéke  csak  az  alábbi  feltételek  együttes  fennállása  esetén 

növelhető: 

‐ ha a zöldfelület nagysága nem csökken a lakótelepi egység területének 50%‐ánál kevesebbre, 

‐  a  bővítés  során  a  lakótelepi  egységen  belül  az  önálló  rendeltetési  egységek  száma  sem 

épületenként, sem összességében nem növekedhet, 

‐ valamint a bővítéshez szükséges parkoló férőhelyek biztosíthatóak. 
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Az L7/O építési övezet telkei kizárólag alapintézmények és fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő 

funkciójú  (önálló)  épületek  elhelyezésére  szolgálnak.  Területén  oktatási,  nevelési,  művelődési  és 

kulturális,  szálláshely‐szolgáltató,  egészségügyi,  szociális,  igazgatási  vagy  egyéb  közösségi 

rendeltetésű épületek helyezhetők el. 

A  szabályozási  előírások  szigorú  feltételei  miatt  a  lakótelepen  élők  számának  növekedése  hosszú 

távon nem várható. 

Alsórákos  északi  terület  városrészen  belül  a  kerületi  építési  szabályzat  előírásai  szerint  nagyrészt 

kisvárosias,  jellemzően zártsorú (L2), kisvárosias,  jellemzően szabadonálló (L3),  intenzív kertvárosias 

(L4), valamint telepszerű (L7/K) övezetek találhatók. 

A  városrész  családi  házas  beépítése  a  XX.  század  elejére  tehető,  míg  a  sűrűbb,  intenzívebb 

területfelhasználás a II. világháborút követő időszakban kezdődött el. 

A  kerületi  építési  szabályzat  övezeti  előírásai  következtében  további  lakásszám  többlet,  így 

lakosságszám növekedés nem várható. 

Alsórákos belső területe városrészben nagyrészt kisvárosias, jellemzően zártsorú (L2/A2), kisvárosias, 

jellemzően  szabadonálló  (L3/O,  L3/1,  L3/3,  L3/S),  intézményterület  (I/1),  és  munkahely  (M1) 

beépítési  övezeteket  határoz  meg  a    hatályos  kerületi  építési  szabályzat.  Általánosságban 

elmondható,  hogy  a  viszonylag  kis  telkeken  intenzív  a  beépítés,  a  korábbi  családi  házak  helyén 

soklakásos társasházak is megjelentek. 

A  szabályozási  korlátok  az  amúgy  is  beépített  körzet  további  beépítés  növekedését  visszafogják, 

lényeges lakosságszám emelkedés a városrészben nem várható. 

Belső  Zugló  ‐  Városliget  térségében  a  hatályos  kerületi  építési  szabályzat  szerint  a  városrészben 

városi  park  (Z‐VP),  tematikus  intézménypark  (K‐TP/1,  I/2),  valamint  intézményterület  (I/O1,  I/2, 

I/LA/1),  kisebb  részében  városias,  jellemzően  zártsorú,  és  kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló 

(L2/A1,  L2/AO,  L3/1,  L3/2)  beépítésű  terület,  valamint  jelentős  egészségügyi  létesítmény, 

energiaszolgáltató,  és  vasúti  létesítmény  elhelyezésére  szolgáló  (K‐EÜ,  KV‐EN,  KL‐VA)  övezet 

található. 

A  beépítési  korlátok  további  lakásszám  növekedést  nem  engednek,  mely  miatt  hosszú  távon  a 

lakosság száma sem változik érdemben. 

Belső  Zuglóban  a  hatályos  kerületi  építési  szabályzat  szerint  nagyrészt  nagyvárosias,  jellemzően 

zártsorú  (L1),  kisvárosias,  jellemzően  szabadonálló  (L3),  telepszerű  (L7),  valamint  intézményterület 

(I/O1, I/3), jelentős zöldfelületű intézményterület (IZ), és közpark (Z‐KP) övezetek található. 

Az intézményi övezetek (I/O1, I/3) telkei kizárólag alapintézmények és fő rendeltetést kiszolgáló, vagy 

kiegészítő  funkciójú  épületek  elhelyezésére  szolgálnak.  Területén  oktatási,  nevelési, művelődési  és 

kulturális,  szálláshely  –  szolgáltató,  egészségügyi,  szociális,  igazgatási  vagy  egyéb  közösségi 

rendeltetésű épület helyezhető el. 
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A  jelentős  zöldfelületű  intézményterület  (IZ)  telkein  lakófunkció  nem  létesíthető,  a  tulajdonos,  a 

használó  vagy  személyzet  számára  szolgáló  legfeljebb  egy, maximum 120 m²  nagyságú  lakó‐,  vagy 

szálláshely szolgáltató egység kivételével. 

A Thököly út – Róna utca – Egressy út – mexikói út által határolt terület központja az Újvidék tér. A 

térség zömében kertes, családi házas terület, egy és kétszintes épületekbe, a később épült lakótelepi 

részek  illeszkedésével.  Az  elmúlt  évek  során  a  körzetben  jelentős  sűrűsödés  következett  be,  több 

helyen  több  szintes  társasházak  megépülésével.  A  jellemzően  lakófunkciók  közé  jelentős 

egészségügyi létesítmény tömbje ékelődik be (pl. Uzsoki Utcai Kórház). Az Újvidék tér mellett kiemelt 

parkos területe a városrésznek a Kassai tér, szintén több közösségi létesítménynek helyet adva. 

A  szabályozási  terv  övezeti  előírásai  következtében  további  lakásszám  többlet,  így  lakosságszám 

növekedés nem várható. 

Alsórákos Déli  rész  ‐ Vezér út  térségének  jellemző övezetei a kisvárosias,  jellemzően szabadonálló 

beépítésű  (L3),  intenzív,  kertvárosias  lakóterületek  (L4),  telepszerű,  lakóterületek  (L7),  jelentős 

zöldfelületű intézményi (IZ) területek. 

A  terület  patakon  túli  déli  része  kertes,  családi  házas  övezet,  megkezdődött  az  iparterületek  egy 

részének  átalakulása  intenzívebb  beépítésű  lakóterületekké.  A mogyoródi  út  és  Egressy  út  közötti 

terület  telepszerű  átépítése  megtörtént.  A  városrész  legújabb  része  az  un.  Paskal  park,  mely 

intenzíven  beépített  lakópark.  A  körzetben  további  lakásszám  növekedés  várható.  Itt  azonban  a 

településrendezés  eszközével  élve,  Településrendezési  Szerződés  keretében  a  növekvő  lakossági 

igények kielégítésére a befektető feladata a közösségi létesítmények igény szerinti megvalósítása. 

Alsórákos Déli rész‐ Patakon túli városrész szabályozási terv szerinti jellemző övezetei a kisvárosias, 

jellemzően  szabadonálló  beépítésű  (L3/2,  L3/3),  intenzív,  kertvárosias  lakóterületek  (L4/1,  L4/2, 

L4/3),  kisebb  részében  munkahelyi  (M/1,  M/2),  valamint  intézményi,  (I/1),  jelentős  zöldfelületű 

intézményi, iparterület ((IP/ET), valamint közkert (Z‐KK) övezeti besorolásúak. 

A  városrész  jó  adottságú,  kertes,  családi  házas  lakóövezet,  a  régebbi,  ipari  jellegű  részek  intenzív 

lakóterületi beépítése azonban megkezdődött. 

A  jelenlegi  szabályozási  korlátok miatt  további  lakásépítések nem várhatóak,  kivéve a Rátót utca – 

Szuglói  körvasút  sor  –  Remény  utca  –  Gvadányi  utca  által  határolt  területet.  Itt  azonban  a 

településrendezés  eszközével  élve,  Településrendezési  Szerződés  keretében  a  növekvő  lakossági 

igények kielégítésére a befektető feladata a közösségi létesítmények igény szerinti megvalósítása. 

Belső  Zugló‐  Stadionok  térsége A  városrészen  belül  a  hatályos  szabályozási  terv  szerint  nagyrészt 

városi jelentőségű kiemelt sportterület, K‐SP/1, kisvárosias, jellemzően zártsorú L2, L2/O, L2/1, L2/3, 

kisvárosias, jellemzően szabadonálló L3/1, intézményterületek,I/2, I/K2, I/LA1, I/6, I/O2, munkahelyi 

M2,övezetek találhatók. 

A  hatályos  szabályozási  előírások  lakásépítési  korlátai,  és  a  területen  kialakult  beépítés 

eredményeként lakásszám növekedés nem várható. 
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Pillangó  park  városrész  szabályozási  terv  szerinti  jellemző  övezetei  a  jelentős 

zöldfelületűintézményterületek  (IZ),  jelentős  zöldfelületű munkahelyi  területek  (MZ),  közparkok  (Z‐

KP), Közkert (Z‐KK), valamint telepszerű lakóterületek (L7). 

A szabályozási tervi korlátok és a jelenlegi kialakult beépítettség miatt további lakásszám növekedés 

nem várható. 

Kerepesi  úti  lakótelepen  belül  a  hatályos  szabályozási  terv  szerint  kisvárosias,  jellemzően 

szabadonálló  lakóterület  L3,  intenzív  kertvárosias  lakóterület  L4,  telepszerű  lakóterület  L7/K, 

intézményterület I/O1, valamint közkert Z‐KK övezetek találhatóak. 

A  Kerepesi  úti  lakótelep  mellett  a  körzetben  találhatóak  a  Vitézi  telkek  és  a  Tisztviselő‐telep 

földszintes  épületei.  A  Kerepesi  úti  lakótelep  nagyszámú  épülete  műszakilag  leromlott  állapotú,  a 

felújításokat  az  itt  élő  lakók  többsége  nem  tudja  finanszírozni.  A  lakótelepen  élőkre  jellemző  az 

elöregedési folyamat. 

A  beépítési  korlátok  a  lakásszám  növekedést  visszafogják,  hosszútávon  lakosság  számának 

növekedése nem várható. 

Füredi  úti  lakótelep  városrészben  a  hatályos  szabályozási  terv  szerint  jellemzően  telepszerű 

lakóterületek  L7,  intézményterületek  I/K1,  I/K3,  és  jelentő  zöldfelületű  intézményterületek  IZ 

találhatóak.  Az  L7/K  építési  övezetbe  tartoznak  az  1990  előtt  létesült  lakótelepek.  A  Füredi  úti 

lakótelep  Zugló  legnagyobb  lakótelepe,  a  1970‐es  években  épült  épületek  házgyári  technológiával 

kerültek  kialakításra.  A  lakótelepen  a  kialakult  beépítés  és  a  korlátozó  kerületi  építési  szabályzat 

eredményeként további lakásszám, és lakosságszám növekedés hosszú távon nem várható. 

Zugló  Városközpont  hatályos  szabályozási  terv  szerinti  jellemző  övezetei:  L2,  L3,  L4,  I/O,  VK,  Z‐KK, 

KSP, valamint fellelhető az M –es övezeti besorolás. A Bosnyák tér közvetlen környezetében fejlesztés 

előtt áll a Városközpont. A kerületi építési szabályzat vonatkozó előírásai miatt a területen lakásszám 

és lakosságszám növekedés hosszú távon nem várható. 

 

6.8. Településszerkezet 

6.8.1 Településszerkezet 

A  XIV.  kerület  jelenlegi,  tényleges  területfelhasználására  összességében  a  vegyesség  jellemző.  A 
lakóterületeken  belül  a  nagyvárosias  telepszerű  és  a  kisvárosias  területfelhasználás  dominál.  A 
nagyvárosias lakóterületek az egy harmadát, a kisvárosias területek csaknem a felét és a kertvárosias 
területfelhasználású  területek  csupán  az  ötödét  foglalják  el  a  lakóterületeknek.  Zugló 
településépítészet  sajátosságainak  kialakulása  tulajdonképpen  a  Városliget  XVIII.  századi  végi 
kiépítésével  kezdődik,  környezetében  a  XIX.  század  közepe  után  kezd  kiépülni  a  mai  városrész.  A 
Városliget, majd a XX. század elején, az Andrássy út befejezéseként kialakított Hősök tere, illetőleg a 
Városligetből nyíló  Stefánia út  és Thököly út,  továbbá a  térséget  L  alakban karéjozó villanegyed az 
egyik legértékesebb történeti térbeli struktúrája Zuglónak. A második világháború utáni évtizedekben 
több lakótelep épült (például a Füredi úti, Kerepesi úti, Nagy Lajos király úti, Kacsóh Pongrác úti). A 
80‐as  –  90‐es  években  pedig  több  nagyvárosias  jellegű  lakótömb  került  kialakításra  a  meglévő 
szövetbe ékelődve. Zugló a főváros azon egyik kerülete, mely fő közlekedési utakkal, vasúti pályákkal, 
vagyis  nehezen  átjárható  közlekedési  területekkel  van  körülzárva.  Északon  és  délen  töltésen  lévő 
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vasútvonal, keleten a Kerepesi út és a HÉV vonala, nyugaton az M3‐as autópálya bevezető szakasza 
és a Rákosrendező pályaudvar teljes területe határolja. A sugárirányú úthálózata  jelentős forgalmat 
bonyolít le, tekintettel arra, hogy Zugló a főváros központja és az ún. "alvó városrészek", valamint az 
agglomeráció  között  helyezkedik  el.  A  tengelyek  által  közrezárt  területek  szerkezete  önmagukban 
szinte  egységes  képet  mutatnak,  azonban  összességében  igen  heterogén  a  kerület  szerkezete. 
Budapesten  szinte  minden  előforduló  városi  szövettípus  megtalálható  itt,  a  nagy  összefüggő 
összvárosi  érdekű  területektől,  a  zártsorú,  belvárosias  beépítésű  tömbökön  át  a  laza  családi  házas 
övezetekig.  A  mai  kerület  külső  részein  a  20.  század  elején  indult  meg  a  gazdasági  területek 
megjelenése.  Zugló  területének kb.  negyedét olyan nagy összefüggő,  fővárosi,  sőt országos érdekű 
területek melyek  jövőjére  a  kerületnek  jelenleg  alig  van  ráhatása.  A  Városliget  és  intézményeinek 
fejlesztése  és  a  Puskás  Ferenc  Stadion  átépítése  egyaránt  kiemelt  kormányzati  projekt,  míg  a 
Rákosrendező MNV tulajdonú tömbjei, a tulajdonos konkrét fejlesztési elképzelései nélkül állnak.  
 

6.8.2 Zöldfelületi ellátottsága 

A  zöldfelületi  rendszer  a  település  sajátos  felépítésű,  biológiai  folyamatokkal  és  ökológiai 
törvényszerűségekkel  jellemezhető  alrendszere.  A  növényzettel  borított  zöldfelületeken  túl 
biológiailag  aktívnak  számítanak  a  vízfelületek  is.  A  településszerkezetet  átszövő,  tagoló  városi 
szabadterek  rendszere  foglalja  magába  a  területi  és  lineáris  zöldfelületi  elemeket.  Ez  a  hálózat 
különböző  jellegű  és  funkciójú,  változatos  zöldfelületi  elemekből  épül  fel.  A  zöldfelületi  elemek 
tipologizálhatók kiterjedésük, eltérő ökológiai jellemzőik, és rekreációs használatuk alapján.  

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

 

A  mindennapi,  lakásközeli  rekreáció  (gyerekjáték,  kutyasétáltatás,  séta)  helyszíne  elsősorban  a 

lakóhely közelében lévő zöldterület, a közkert, a közpark, de a fásított közterek és a városi parkokat is 

használják mindennapos  rekreációra  a  terület  szomszédságában  élők. A  fásított  közterek  esetében 

150m‐es,  a  közkertek,  a  közparkok,  a  városi  parkok  és  a  lakótelepek  ‐nem  övezetbe  sorolt‐ 

zöldfelületei  esetében a  zöldterület határától 300‐  300m‐es  sáv  jelöli  ki  azt  a  területet,  ahonnan a 
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lakónépesség  optimális  elérhetőségben  talál  közcélú  zöldfelületet  a  mindennapok  szabadterületi 

igényeinek kielégítésére. A hétvégi rekreációs zöldterületek vonzáskörzeteit mutatja a 6. ábra. Ebben 

az  esetben  a  közparkok,  a  városi  parkok  és  az  erdőterületek  500‐  500m‐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. Zugló zöldterületi hozzáférhetőség szempontjából kedvező 

helyzetben van, és az ellátottság is még megfelelő. Összvárosi szinten kedvező zöldfelületi aránnyal 

rendelkezik a kerület, amely ökológiai, településklimatológiai szempontból is nagy fontossággal bír. A 

zöldfelületek  jelentős  része  közhasználatú,  közkert,  közpark,  lakóterületi  közpark  (telepszerű 

beépítés  zöldfelületei),  városi  park.  A  kerület  területének mintegy  6%‐a  közpark,  városi  park  vagy 

egyéb kondicionáló zöldfelület, de ezeken a területeken kívül jelentős közhasználatú zöldfelületekkel 

rendelkeznek  a  lakótelepek.  A  terület  és  lakosságszám  függvényében  történő  elemzés  során  a 

zöldfelületek  területi  kiterjedése  és a kiszolgaĺandó  lakossaǵ  szaḿa kerül összevetésre. Az egy  főre 

jutó  zöldterületek  nagysága  (m²)  Budapest‐Zugló  kerület  esetén  10‐20m²/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 kedvező  zöldfelületi ellátottság 

elsősorban  annak  köszönhető,  hogy  a  Városliget  közel  100  hektáros  parkja  a  kerülethez  tartozik. 

Ugyan  egy  lakosra  8m²  közpark,  városi  park  terület  jut,  de  ez  elsősorban  a  Városliget  jelentős 

parkterületének  köszönhető.  Ugyanakkor  a  közhasználatú  zöldfelületnek  számítanak  a  lakótelepi 

zöldfelületek  is,  amelyekkel  együtt már  jelentősebb  zöldfelületi  ellátottság mértéke. Mindamellett 

ebben a  kerületben  is  jelentkeznek  területi  egyenlőtlenségek.  Így például  a Rákos‐pataktól  északra 

fekvő  lakóterületek  jellemzően kevésbé  jól ellátottnak tekinthetőek, a parkok elérési távolsága már 

meghaladja a minimálisan javasolt 500 méteres távolságot. 

 

6.8.3 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 jegyző hatáskörébe tartozik az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 

megsértőivel  szemben  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  lefolytatása.  Budapest  ‐  Zugló  Képviselő‐

testületének 53/2004. (X.21.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 18.§ (1) szerint kettőnél 

több eb csak engedéllyel tartható. Engedély a közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulásával adható 

ki,  amit  az  engedély  iránti  kérelemhez  csatolni  kell.  Az  engedély  kiadása  előtt  a  jegyző  feladata 

beszerezni az ÁNTSZ és a megbízott állatorvos véleményét is. 

Zugló  Önkormányzat  Hivatalában  a  jogszabályban  megjelölt  feladatok  ellátásáért  helyi  szinten  az 

önkormányzat Hatósági Osztálya, azon belül az Általános Hatósági Csoport felel. A szervezet ellátja a 

birtokvédelem,  állattartás  és  állatvédelmi,  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő 

magatartásokkal  kapcsolatos  feladatokat,  ezen  belül  az  állatok  védelmének,  állatok  tartásának 

engedélyezésének, az ebösszeírásnak és a macska ivartalanítási programhoz kapcsolódó ügyeket.  
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A  Polgármesteri  Kabinet  az  önkormányzati stratégia  alkotás  központi  szervezeti  egysége,  amely 

irányítja  a  hivatal  stratégia  alkotó munkáját. A  Kabinet  a  hivatal választott  tisztviselőit  közvetlenül 

kiszolgáló munkaszervezet.  Ezen  belül  a  Gazdasági  Kabinet  feladatai  közé  tartozik  többek  között  a 

fejlesztési,  beruházási,  felújítási  programok  kidolgozása;  fejlesztési  elképzelések  összegyűjtése, 

nyilvántartása; pályázati forrásokkal finanszírozható fejlesztések összehangolása. 

A Főépítészi Csoport biztosítja a Polgármesteri Hivatalt és a lakosságot ellátó térinformatikai rendszer 

üzemeltetését  (adatfeltöltés,  folyamatos  karbantartás,  oktatás),  fejlesztését.  A  térinformatikai 

rendszer  alkalmas  az  ebösszeírásból  adódó  statisztikák  elkészítésére,  térképi  megjelenítésére,  a 

kutyafuttatók és kutyaürülék‐ gyűjtők pontos helyének nyilvántartására. 

 

6.8.4 Városüzemeltetés 

Zugló 2011 márciusában készült gazdasági programjának helyzetértékelésében olvasható, hogy Zugló 

Önkormányzata  tulajdonában  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kezelésében  jelenleg  1.700.000m² 

nyilvántartott parkterület  van, ez budapesti  szinten a  legnagyobbak  közé  tartozik. A  kerületben 13 

kutyafuttató  15.528  m²  nagyságú  területen  biztosítja  a  kutyák  mozgásigényét;  ezen  túl  egy 

kutyajátszótér működik az Örs vezér téri parkban a Bolgárkertész utca és Bánki Donát utca közötti, 

500 m² nagyságú területen. A kutyafuttatókkal kapcsolatos problémák, hogy a meglévő kutyafuttatók 

kerítéssel nem rendelkeznek, hiányzik az ivókút, pad, nincs kézmosó, a közvilágítás több helyen nem 

felel meg a biztonságos feltételeknek. A kerítés nélküli kutyafuttatók több helyen parkokban, keskeny 

zöldterületi  sávokban,  közbiztonsági  szempontból  nem  szerencsés  módon,  gépjármű  forgalommal 

terhelt közutak között kerültek kijelölésre. 
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6.8.5 Kutyaürülék gyűjtők 

Zugló területén 2013‐ban 82db, 2016‐ban 101 helyszínen 124 kutyaürülék‐gyűjtőláda volt  található. 

Ebből  39‐et  a  kijelölt  kutyafuttatókon,  egyet  pedig  kutyajátszótéren  helyeztek  el.  (A  Városliget 

fenntartása nem tartozik a kerülethez.) Újabb gyűjtőket lakossági igények alapján telepítenek, de az 

önkormányzatban  úgy  gondolják,  hogy  nem  ezek  hiánya  a  kutyapiszok  széthagyásának  fő  oka. 

Budapest‐Zugló  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  1017/2005.(X.25.)  számmal  „Kulturált  Ebtartás 

közterületi  koncepciója” határozatában hosszútávú célként kb. 100‐150  láda  telepítését  fogalmazta 

meg,  mellyel  már  az  egész  kerületre  kiterjesztve  hatékonyan  tudná  megoldani  a  kutyapiszok‐

mentesítést.  Az  ÁNTSZ  álláspontja  szerint  a  kutyaürülék  nem  számít  veszélyes  hulladéknak.

Kerepesi úti lakótelep 

 Egressy  út  ‐  Nagy  Lajos  király  út  3 

sarok 

 Padlizsán u. 12. 

 Padlizsán u. 27‐29. 

 Nagy  Lajos  király  útja  ‐  Boros Mátyás 

u. sarok 

 Nagy Lajos király útja 40. 

 Wass Albert tér ‐ Nagy Lajos király útja 

74/b. 

 Mogyoródi  út  ‐  Nagy  Lajos  király  útja 

sarok 

 Mogyoródi út ‐ Angol u. sarok 

 Kalapács u. ‐ Angol u. sarok 

 Egressy  út  108.  szemben  ‐  Angol  u. 

sarok 

 Fogarasi út 82/a‐b. 

 Bánki Donát u. 39. 

 Bánki Donát u. 71‐73. 

 Kaffka Margit u. 42. 

 Kelevéz u. ‐ Kopja u. sarok 

 Kopja u. 1. 

 Fogarasi út 82/a‐b. 

 Bolgárkertész u. 3‐5.  

Alsórákos Déli rész ‐ Vezér út térsége 

 Örs vezér útja 54. 

 Zsálya u. 20. 

 Tihamér u. 36.  

Alsórákos Déli rész Patakon túli terület 

 Remény u. ‐ Gvadányi u. sarok 

 

Kacsóh Pongrác úti lakótelep 

 Sárköz u. 1. ‐ Ungvár u. sarok 

Alsórákos‐északi terület 

 Deés u. 27 ‐ Miskolci u. sarok 

 Öv u. ‐ Dorozsmai u. sarok 

 Öv u. ‐ Szatmár u. sarok 

 Öv u. ‐ Istvánffy u. sarok 

 Miskolci u. Szatmár u. sarok 

 Miskolci u. ‐ Istvánffy u. sarok 

 Alsóőr u. ‐ Rákosszeg u. sarok 

 Csáktornya u. ‐ Gyetva u. sarok 

 Irottkő u. ‐ Ungvár u. sarok 

 Szentes u. 33/a. szemben  

 Rákospatak u.95. szemben zöldsáv 

 Rákospatak u. 89. szemben zöldsáv 

Alsórákos belső területe 

 Lőcsei út 99 

 Lőcsei út ‐ llosvai S. u. 25. sarok 

 Balázs u. ‐ Kassai u. 114. sarok 

 Balázs u. 38. 

 Fűrész u. ‐ Dorozsmai u. sarok 

 Erzsébet királyné útja ‐ Fűrész u. sarok 

 Czobor u. ‐ Fűrész u. sarok  

Pillangó park 

 Pillangó u. 12. 

 Pillangó u. 8/a. 

 Pillangó u. 4. 

 Fogarasi út 17. 
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Belső Zugló 

 Tallér u. ‐ Amerikai út 28. sarok 

 Törökőr u. 75. 

 Szugló u. 6. 

 Egressy út ‐ Mexikói út sarok 

 Újvilág u. ‐ Félhold u. sarok 

 Emma u. 6 ‐ Újvilág u. 43. 

 Torontál u. 47/a. ‐ Szitakötő u. sarok 

 Amerikai  út  ‐  Erzsébet  királyné  útja 

sarok 

 Bácskai u. 16. 

 Bácskai u. 5. 

 Dorozsmai u. 3. 

 Horvát Boldizsár u. 11. 

Füredi úti lakótelep 

 Zsálya  u.  55.  (Zsálya  70.sz.  szemben 

lévő oldal) 

 Vezér u. 71/a‐d. 

 Vezér u. 09/a‐d. 

 Vezér u. 59/a‐d. 

 Vezér u. 53/a‐d. 

 Csertő u. 12‐14. 

 Csertő  u.  6‐8.  (Ormánság  u.4.  felőli 

oldal) 

 Szentmihályi út 26/a‐d. 

 Szentmihályi út 20‐22. 

 Szentmihályi út 6. 

 Rákosfalva park 4. 

 Rákosfalva park (Ond vezér útja 36/e.) 

 Ond vezér út 24. 

 Füredi utca 9/a. 

 Kerepesi  út  140‐142.  (zöld  sáv  HÉV 

mellett) 

 Kerepesi út 128‐130. mögött 

 

6.8.6 Kutyafuttatók 

Jelenleg  14  táblával  jelzett  kutyafuttató  terület  és  1  zárt  kutyajátszótér  működik  a  kerületben, 

karbantartásuk és a hulladék elszállítása folyamatosan történik: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Kassai tér 

 Kacsóh Pongrác út‐ Kassai tér új futtató 
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Általános probléma, hogy az állattartási rendeletben nem szerepel a futtatók listája, nincs a lakosság 

és az idelátogatók számára elérhető lista.  

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

családi házas, kertvárosias beépítések közelében nem található futtató.  

A  kutyafuttatók  általában  elkerítetlen,  felszerelés  nélküli  zöldterületek.  Ezek  nagyon  sok  esetben 

forgalmas utak melletti keskeny zöldsávban találhatóak. 

Ahogy  fent  már  említettük,  a  futtató  használat  legfontosabb  szempontjai  a megfelelő méret  és  a 

biztonság.  Ez  a  két  szempont,  ami  alapján  eldöntik  a  kutyatartók,  hogy  használják‐e  a  futtatót. 

Zuglóban  a  futtatók  jelentős  része  csupán  kijelölt  terület,  de  nincsen  lekerítve.  Elhelyezkedésük 

azonban megkívánná  a  lekerítést  biztonsági  okokból.  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  távoleső,  közösségi 

parkon  belül  található,  a  kutyatartók  jelentős  része  ellenzi  a  zárt  futtató  kialakítását.  Ebben  az 

esetben 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.  

 

 
 
 
 

 
   



nem zárt rész gyep, föld Ø Ø Ø 6 fasor  Ø Ø rossz nem zárt

zárt rész föld Ø Ø 2 2 fasor  Ø 2 2 rossz zárt

KF2 Róna utca 31. számmal szemben a Pillangó park széle 2182m² gyep Ø Ø Ø 3 néhány fa  szemét Ø 4 jó nem zárt, forgalmas út

zárt rész gyep, föld Ø Ø 1 2 Ø  gödrök Ø 1 2 jó zárt

nem zárt rész gyep Ø Ø Ø 2 néhány fa  szemét Ø 1 jó nem zárt

KF4
Gvadányi utca páros oldalán a patak melletti sáv a Jeszenák János 
utca és Gödöllői utca között

786m² gyep Ø Ø Ø 2 néhány fa  Ø 1 jó nem zárt

KF5
A Füredi utca 70. szám saroképület Gvadányi utca felőli oldalán a 
patak melletti sáv

882m² gyep, föld Ø Ø Ø 2 sok fa  Ø Ø jó nem zárt

KJ1
Örs vezér téri parkban a Bolgárkertész utca és Bánki Donát utca 
közötti területen

500m² föld Ø Ø 1 1 néhány fa  megrágott eszközök 4 2 1 rossz zárt

KF6
Rákos-patak mentén, páratlan oldalon Gvadányi utca 13–15. között 
lévő szakaszon

600m² gyep, föld Ø Ø 1 2 Ø  Ø 1 jó nem zárt

KF7
Rákos-patak mentén, páratlan oldalon Gvadányi utca 89 - 103. között 
lévő szakaszon

1400m² gyep Ø Ø 1 2 sok fa  Ø 3 jó nem zárt

KF8
Rákos-patak mentén, páratlan oldalon Miskolci utca 1 – 11. között lévő 
szakaszon

1280m² gyep Ø Ø Ø 2 sok fa  Ø 1 jó nem zárt

KF9

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

750m² gyep, föld Ø Ø 1 2 sok fa  Ø 3 jó nem zárt, forgalmas út

KF10

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

900m² gyep, föld Ø Ø 1 2 sok fa  Ø 3 jó nem zárt, forgalmas út

KF11 Pillangó utcai ltp. Kerepesi út 66 - 74. között lévő szakaszon 500m² gyep Ø Ø 2 2 sok fa  Ø Ø jó nem zárt, forgalmas út

KF12
Kacsóh Pongrác úti ltp. 111 – 117. között lévő szakaszon a zöld 
sávban 

900m² gyep Ø Ø Ø 2 sok fa  Ø Ø jó nem zárt

KF12
Kacsóh Pongrác úti ltp. 137 – 139/a. között lévő szakaszon a zöld 
sávban 

320m² gyep Ø Ø Ø 2  Ø Ø jó nem zárt

KF_kassai Kassai tér föld Ø Ø Ø 2 néhány fa
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Kerepesi út páros oldala a Sarkantyú utca és a Vezér utca közötti 
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Kacsóh Pongrác úti 
lakótelep 

 
Kacsóh Pongrác út 111-117. 

900m² 

1076  1,13 

Kacsóh Pongrác úti ltp. 137 – 139/a 
320m² 

Belső Zugló 

 
A Korong utcán az Uzsoki utca és a 
Columbus utca közötti szakaszon az osztott 
pálya közötti füves sáv 

4157m² 

1859 

 

Kassai tér  
 

Újvidéki tér 
   

Alsórákos Déli rész 
- Vezér út térsége 

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

786m² 

1287  2,69 
Rákos-patak mentén, páratlan oldalon 
Gvadányi utca 89 - 103. között lévő 
szakaszon 

1400 m² 

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

1280 m² 

Pillangó park 

 
Pillangó utcai ltp. Kerepesi út 66 - 74. között 
lévő szakaszon 

500m² 

925  2,9 

Róna utca 31. számmal szemben a Pillangó 
park széle 

2182m² 

Kerepesi úti 
lakótelep 

 

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

750m² 

906  2,37 Kerepesi úti ltp. Kerepesi út 78/a – 78/. 
között lévő szakaszon a Kerepesi út felé  
eső zöld sávban 

900m² 

Örs vezér téri parkban a Bolgárkertész utca 
és Bánki Donát utca közötti területen 

500m² 

Füredi úti lakótelep 

 

Kerepesi út páros oldala a Sarkantyú utca 
és a Vezér utca közötti szakasz 

871m² 

2155  1,09 
A Füredi utca 70. szám saroképület 
Gvadányi utca felőli oldalán a patak melletti 
sáv 

882m² 

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

600m² 

 

A  kerületben  7657db  olyan  kutya  él,  akinek  600m‐es  gyaloglási  távolságon  belül  nem  található 

kutyafuttató.  

 



39 
 

6.8.7 Kutyafuttatásra kijelölt területek tekintetében ellátatlan városrészek 

• Alsórákos északi terület 

• Alsórákos belső területe 

• Alsórákos Déli rész ‐ Patakon túli terület (2017 januárjában a Rákosmezei tér közösségi tervezése 

következik) 

• Belső Zugló ‐ Stadionok térsége 

• Zugló Városközpont 

 

6.8.8 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 és 

különböző egészségügyi problémákhoz vezet. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége összeállította a 

helyi önkormányzatok részére az eb‐ és macskatartás szabályait. Eszerint a kutyafuttatókat úgy kell 

kijelölni, hogy az minden érintett számára könnyen megközelíthető és biztonságos legyen. 

2013‐ban  Budapest  Főváros  XIV.  kerület  Zugló  Önkormányzatának  Közterületi  ‐Szabadtéri 

Létesítmények‐  Fejlesztési  Koncepciójában  az  ellátatlan  városrészekben  a  következő  területekre 

javasolt 200 m² kutyafuttatókat: 

• Alsórákos északi területén indokolt a körzetben egy új bekerített kutyafuttató kialakítása. A 

Rákosszeg utca 19‐31 előtti zöldterületen. 

• Kerékgyártó utcában van lehetőség 

• Alsórákos Déli rész ‐ Vezér út térségének mindhárom kijelölt kutyafuttatója a Rákospatak és 

környezetének revitalizációs tervében vizsgálandó.  

• Emma köz és az Emília utca közötti zöldterület alkalmas új kutyafuttató kialakítására 

• Limanovna tér 

Lakossági igények: 

• Újvidék téren, vagy környékén új kutyafuttató kialakítására.  

• Kedvelt kutyasétáltató hely a Rákospatak partján a Rákospatak utca, Ungvár utca‐Dorozsmai 

utca közötti terület  

• Tengerszem utca végén a domb környezetében  

• Kassai tértől, a Csáktornya parkig a zajvédő fal és a Kacsóh Pongrácz út közötti zöldsáv  

• Örs vezér útja által körbeölelt park 

 

6.8.9 Kerületi kutyás civil szervezetek, facebook közösségek 

Az elmúlt évek során a kutyatartás népszerűsödésével újabb közösségek kezdtek kialakulni. A kutyás 

közösségekre általában elmondható, hogy lokálisan szerveződik, napi szinten tartja a kapcsolatot és a 

kutyatartás  mellett más  témák  felé  is  nyitott.  A  közösségek  tagjai  általában  a  kutya  neve  alapján 

ismerik egymást, online (FB) is tartják a kapcsolatot és aktív felelősséget vállalnak kutyázásra használt 

közterületek  sorsáért.  Elmondható,  hogy  kutyás  szokásaik  egy  normarendszer  alapján 

megfogalmazhatóak és szigorúan veszik ezen szabályok tiszteletét és betartását tagjaik között. Ebből 
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akár konfliktus is kialakulhat a közösségen belül. Jellemző a kutyatartó közösségre, hogy segítőkész, 

empatikus,  segítik  egymást,  ha  egy  kutya  elveszett,  baleset  érte.    Volt  már  példa  arra  is,  hogy  a 

gazdák  egymás  között  felosztották  a  kutya  sétáltatását,  mert  gazdája  megbetegedett.  A  kutyás 

közösségek szerepe kulcsfontosságú a fenntartható városfejlesztés és városüzemeltetés során. 

Panelkutya Állatbarát‐Sport és Szabadidős Egyesület (Csertő utca 16/B. Kutyajátszótér.): 

Zuglóban,  a  Füredi  úti  lakótelep  régebben  épült  panelházai  között  élő  kutyatulajdonosok 

összefogásából  2007‐ben  alakult  a  Panelkutya  Társaság.  A  kisállattartók  egyesületbe  szervezésével 

szeretnék elérni, hogy a lakótelepen élő háziállatok megfelelő ellátására, foglalkoztatására, valamint 

a lakókörnyezethez való megfelelő hozzáállásra, és alkalmazkodásra ösztönözzük a tulajdonosokat. 

Központként  egy  olyan  kisállat‐komplexumot  terveznek  létrehozni  a  kerületben,  mely  egyben 

kutyajátszótér, felvilágosító központ, sport és szabadidős tevékenységek helyszíne. 

Minél  hamarabb  szeretnék  elérni,  hogy  kerületünkben  végre megfelelően  felszerelt,  körbekerített, 

füves kutyajátszóterek, kutyafuttatók épüljenek, mert ez alapvető a városi állattartásban. Ezzel nem 

csak a kutyáknak, hanem gazdáiknak is közösségi életteret adhatunk!  

El  akarják  érni,  hogy  lakótelepi  közösség  állatot  nem  tartó  tagjai  is  ráébredjenek  a  kisállattartás 

egyéni fontosságára, mentálhigiénés és közösségformáló szerepére, a gyerekek és felnőttek egyaránt 

élvezhessék a környezet és az egyén kapcsolatát,  továbbá az állattartó és nem állattartó csoportok 

álláspontjai közeledjenek egymáshoz. 

Az  egyesületük felvállalja  egyéb  környezetbarát  csoportok  szabadidős  tevékenységeinek, 

programjainak esetenkénti szervezését és lebonyolítását is elsősorban közös programokra gondolva. 

 

Facebook közösségek: 

• Szabadon kutyázásért: nyilvános csoport, 1311 tag  

• Városligeti kutyások: nyilvános csoport, 1276 tag 

• Zuglói kutyások :nyilvános csoport, 48 tag 

• Zuglói kutyások: zárt csoport, 187tag 

• Patakparti kutyások 

• Rákosmenti kutyások: zárt csoport, 68 tag 

• Rákosmenti kutyások és cicások: nyilvános csoport, 181 tag 

• Wass Albert téri kutyások: zárt csoport, 36 tag 

• Örs vezér téri kutyafuttató 

• Kassai téri kutyasok: zárt csoport, 73 tag 

• Pillangó parki kutyások: nyilvános csoport, 4 tag 
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6.8.10 Zuglói kutyás rendezvények 

 

Helyszín  Időpont  Szervező 

 
 

Program 

1. 

Városliget 
2015. 09. 6. 

  Örökbefogadott állatok napja  

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Műszaki Mentő Kutyás 
Szolgálatának bemutatója 

Lelenc Kutyamentő Egyesület 
bemutatkozása – beszélgetés Tenner 
Annával 

Kutyakereső és elsősegély‐nyújtó 
alkalmazás bemutatása (Vigyél haza! 
Alapítvány) 

Etyeki Állatvédő Egyesület 
bemutatkozása 

Cerberos bemutató – Tisztelet a 
gladiátoroknak címmel 

Mentsük meg a kiskutyám! 
Könyvbemutató és beszélgetés a 
szerzővel Pásztohy Pankával 

Teremi Trixi és Bozsó József musical – 
operett műsora 

Örökbefogadott Kutyák 
Szépségversenye  
 

2. 

Csertő  utcai 
Kutyajátszótér  
(Zuglói 

Önkormányzat 

"Civilek  Uccája" 

rendezvényéhez 

kapcsolódva) 

 

2015. 10. 03.

Panelkutya 
Egyesület 

Panelkutyák Sportdélutánja 
 

agility bemutató  

frizbee bemutató 

őrző‐védő bemutató 

fizioterápiások bemutatkozása 

8‐10  kutyának  és  gazdáiknak  alap‐ 
engedelmes félóra 

rajzverseny 
 

 

 
 
 

3. 
Örs  vezér  tere 
kutyafuttató 

2016. 03. 8. 

  Zuglói Bulldog Buli 

 

4.   Városligetben  a 

sörsátor  mögötti 
2016. 03. 13.

  Ligeti  Bulldog  Találkozó  ‐  Péntek  13. 

Éjszakai Bulldog Party II. 
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réten   

5. 
Pillangó park  2016. 04. 17.

SugarZOO 
állatfelszerelés bolt 
Önkormányzat 

 

I. TAVASZI SUGÁRZOO PIKNIK 

6. 

Pillangó park 
2016. 09. 25. 
 

SugarZOO 
állatfelszerelés bolt 
Önkormányzat 

2. Sugárzoo Piknik 

Előadások: 

„Kutyás  Kapcsolatok”  ‐  Barát  Ági 

előadása  a Panelkutya  Egyesülettől  a 

kutyás  viselkedésről, 

kommunikációról  bemutatóval 

egybekötve.  

„Gondolatébresztő  a  kutyás 

ettikettről  és  a  helyek  kutyabaráttá 

válásáról”  ‐  Előadás  a  Kutyabarát 

Portáltól 

Előadás  az  ivartalanításról  és 

fontosságáról  a  Vigyél  Haza 

Alapítvány jóvoltából 

Kutyás bemutatók a Rextől  

Egésznapos Workshop: kutyus és cica 

játékok, cica bújók készítése 

Kirakodóvásár  gazdiknak  és 

kiskedvenceknek 

Mentési  bemutató  az  Állatmentő 

Ligával. Az állatmentő autó egész nap 

megtekinthető. 

Kisállat szépségverseny 

fotózás  

A Zuglói  kutyás program megalapozó 

vizsgálatának kérdőívezése az EB OVO 

Egyesület  szervezésében
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7 Városrészek szerinti elemzés 

 

A  kerületben  kijelölt  kutyafuttatóknak  a  Közterület  koncepció  alapján  az  alábbiaknak  kell 

megfelelniük: 

‐ A gyalogosok, autósok közlekedésének biztonsága érdekében a kerítésnek alkalmasnak kell 
lenni a területi elkülönítésre. 

‐ A  kutyafuttatók  területén  biztosítani  kell  az  ivó  kutakat,  padokat,  kutya‐játszóeszközöket, 
kézmosókat,  információs  táblát,  rögzített  homoktárolót,  közvilágítást,  kutyaürülék  gyűjtő 
ládákat. 

‐ Zugló  területén  a  közterületi  zöldfelület  sok  esetben  nem  használható  kutyafuttató 
létesítésére, pl. az úttestet elválasztó keskeny szigetek. 

‐ Amennyiben  további  igény  van  a  kutyafuttatókra,  úgy  hosszú  távon  a  kutyánkénti  két  m² 
kutyafuttató területet célszerű elérni, illetve a lehetőségek függvényében azt tovább növelni. 

 
Ezzel  szemben  a  kerületben  általános  probléma,  hogy  nincsenek  ivó  kutak,  kutya‐játszóeszközök 
(csak  az Örs  vezér  téri  kutyajátszótéren),  kézmosók.  A  legtöbb  futtató  esetében  nem megoldott  a 
világítás,  csak  az  utcai  közvilágítás.  A  legtöbb  terület  keskeny  sáv,  vagy  kis  alapterületű  elkerített 
futtató,  mely  a  kutyák  mozgásigényét  nem  elégíti  ki.  Csak  néhány  elkerített  futtató  található  a 
kerületben, a kerítés nélküli futtatók pedig forgalmas utak közvetlen közelében kerültek kijelölésre. 
A  legtöbb  terület  megközelítése  rossz,  forgalmas  úton  kell  átkelni,  vagy  sokat  kell  sétálni,  hogy 
elérjenek a kijelölt területekre. Emellett számos esetben játszótér található a területen, vagy át kell 
haladni  egyéb  zöldterületen.  Ilyen  esetekben  a  kutyások  nem  motiváltak  abban,  hogy 
továbbhaladjanak a kijelölt futtatókig. 
 

7.1. Kacsóh Pongrác úti lakótelep 

Lehatárolás:  Ungvár  utca  –  Nagy  Lajos  király  útja  –  Horvát  Boldizsár  utca  –  Kacsóh  Pongrác  út  – 

Columbus utca – Erzsébet királyné útja – Mexikói út – Szőnyi út – Rákosrendező területének keleti 

határa – Szuglói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út – kerülethatár. 

Nagyvárosias telepszerű lakóterület a korábbi évtizedek tömeges lakásigényének kielégítését szolgáló 

intenzív beépítésű, úszótelkes lakótelep. A kerületrész déli oldala a MILLFAV végállomását is magába 

foglalja.  A  Kacsóh  Pongrác  úti  lakótelep  jelenlegi  formáját  az  1960‐as  években  épített  társasházak 

alkotják,  azonban  az  épületállomány  állaga  az  elmúlt  időszakban erősen  leromlott.  A  városrészben 

élő lakosság körében a statisztikai adatok a szociális problémák koncentrációját nem mutatják ki, de 

alapvetően jellemző a területre az elöregedett népesség. 

7.1.1 Kutyafuttatók elemzése 

KF12 – Kacsóh Pongrác út 111‐117. és KF13 – Kacsóh Pongrác út 137‐139. 
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Elhelyezkedés:  Lakótelep  és  az  M3‐as  autópálya  bevezető  szakasza  között.  Gyepes,  fás  területek. 
Viszonylag kis alapterületű futtatók.  
 

A kerületrész kutyáinak száma: 725db 

Kacsóh Pongrác úti  ltp. 111 – 117. között  lévő 

szakaszon  a  zöld  sávban  900  m²  területű 

kutyafuttató  található, és  két végében 1‐1 db. 

gyűjtőláda került kihelyezésre. 

Kacsóh Pongrác úti ltp. 137 – 139/a között lévő 

szakaszon  a  zöld  sávban  320  m²  nagyságú 

kutyafuttató, és két végében 1‐1 db. gyűjtőláda 

található.  

Probléma:  

- autópálya  közelsége  (zaj, 
szennyezettség),  

- út  közelsége  miatt  könnyen 
kiszaladhatnak 

 

 

 

7.2. Belső Zugló‐ Városliget térsége 

Lehatárolás:  Mexikói  út  –  Thököly  út  –  Dózsa  György  út  –  Vágány  utca  –  Róbert  Károly  körút  – 

Rákosrendező déli oldal. 

A  terület  több  mint  felén  a  Városliget  városi  parkja  található,  szomszédságában  az  Állat‐  és 

Növénykert  területével.  A  Dózsa  György  út  –  Hermina  út  találkozásánál  a  belső  kerületek 

beépítéséhez illeszkedve nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 

lakóterület  áll.  A  Hungária  körút  és  a  Thököly  út  mentén  intézményi,  jellemzően  szabadonálló 

beépítésű terület fekszik, körbeölelve pár tömbnyi kisvárosias, szabadonálló beépítésű lakóterületet.  

 

A kerületrész kutyáinak száma: 483db 

 

7.1.2 Kutyafuttató elemzés 

A zuglói kutyatartók körében a Városliget a legnépszerűbb sétáltatási helyszín. Jelenleg a park teljes 

területén  szabadon  kutyázás  alakult  ki.  A  Városligetre  készült  kérdőív  alapján  az  emberek  82%‐át 

nem zavarják a kutyák. A Liget felújítása kapcsán a kutyás használatban is várhatóak változások. Még 

konkrét  ígértek,  javaslatok  nem  hangzottak  el.  A  tervező  külön  kutyás  egyeztetést  tartott  2016. 

november 29‐én.  
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7.3. Belső Zugló 

Lehatárolás: Nagy Lajos király útja – Róna utca – Egressy út – Mexikói út – Erzsébet királyné útja – 

Columbus utca – Kacsóh Pongrác út – Horvát Boldizsár utca. 

Jellemzően  kisvárosias,  szabadonálló  beépítésű  lakóterület,  melybe  több  egészségügyi  intézmény 

(Uzsoki  Kórház,  Amerikai  úti  Országos  Klinikai  Idegtudományi  Intézet),  az  Erzsébet  királyné  útja 

mentén  egy  kisvárosias,  telepszerű  lakóterület  és  az  Újvidék  tér  környezetében  több  nagyvárosias 

telepszerű lakóterület is beékelődik. 

A kerületrész kutyáinak száma: 1426db 

 

7.3.1 Kutyafuttató elemzés 

KF1 – Korong utca 

Elhelyezkedés:  Korong utcán az Uzsoki  utca és  a Columbus utca  közötti  szakaszon az osztott  pálya 

közötti füves sáv. A terület 3 részre van osztva, ebből az egyik sáv egy része zárt kutyafuttató. A zárt 

futtató részekre osztott, de az egyes részek nem biztosítanak mozgásteret a kutyáknak. 

 

Probléma: 

‐ világítás: csak az utcai lámpák fénye 

‐ keskeny  sáv,  mely  csak  az  úttesten 

átkelve közelíthető meg, gyalogátkelő nincs 

‐ nem  biztonságos,  legnagyobb  része 

nincs elkerítve 
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Kassai tér  

A XIV. kerületben, a Kassai tér a 2014. őszi parkfelújításnak köszönhetően egy elkerített kutyafuttatót 

kapott.  Sajnos  a  helyszíni  adottságok  ‐  alacsonyabban  fekvő  terület  rossz  vízelvezetéssel  ‐  okán  a 

kutyafuttató  kis  mennyiségű  (!!)  csapadéktól  használhatatlanná  válik. 

A Közterület Felügyelet bírságolja a kutyatartókat, akik a futtató használhatatlansága okán a templom 

melletti, fősodortól kiesőbb területen futtatják a kutyáikat. 

Probléma: 

‐ világítás: nincs 

‐ nincsenek játékeszközök, kutyaitató, padok 

‐ rossz a talaj vízelvezetése 

 

   

 

Kacsóh Pongrác út‐ Kassai tér új futtató 

2016. december 1‐jén adták át a Kassai tér felújítása 

kapcsán kialakított új kutyafuttatót.  

Bár  a  kutyafuttatót  még  nem  igazán  vehették 

igénybe  a  gazdák,  de  már  most  látszanak  a 

problémák,  amely  a  kerület  szinte  minden 

futtatójánál  megfigyelhetünk.  A  futtató  szélessége 

nagyon  keskeny,  megvilágítatlan,  nincs  sem 

szemetes,  sem  egyéb  felszerelés.  Labdázáshoz  a 

hossz talán megfelelő  lenne, a  futtató közepén álló 

fa ezt megakadályozza, a labda könnyen kipattan, nincs kifutása a kutyának.  

Probléma: 

‐ világítás: nincs 

‐ nincsenek játékeszközök, kutyaitató, padok, szemetes 

‐ ingerszegény környezet mind a kutya, mind a gazda számára 

‐ nagyon keskeny 

‐ tipikusan az a futtató, amit a gazdák elkerülnek 
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7.4. Alsórákos Déli rész ‐ Vezér út térsége 

Lehatárolás: Miskolci utca – Gvadányi utca – Zsálya utca – Tihany utca – Vezér utca – Füredi utca – 

Nagy Lajos király útja – Egressy út – Lőcsei út – Szugló utca. 

Jellemzően kisvárosias, szabadonálló, részben zártsorú beépítésű lakóterület, melybe a Mogyoródi út 

–  Egressy  út  között  egy  nagyvárosias  telepszerű  lakóterület  és  a  Paskál  strand  tömbje  ékelődik.  A 

Paskál  strand mellett  az  elmúlt  évtizedben  új,  nagyvárosias  szabadonálló  jellegű  lakóterület  épült, 

melyek egy része időskorúak otthonaként, appartman lakásokkal funkcionál. 

A kerületrész kutyáinak száma: 2526db 

 

7.4.1 Kutyafuttató elemzés 

KF4 – KF7 – KF8 
Rákos‐patak mentén 3  kijelölt  kutyafuttató  található. Mindhárom  futtató  gyepes  területen a patak 

menti  rézsű  tetején  található. Kutyasétáltatás a patak mentén végig  jellemző,  így nem feltétlenül a 

kijelölt területet használják a kutyások. Megközelítése jó.  

Probléma:  

‐ kopár terület 

‐ csak néhány pad 

‐ világítás közvilágítással megoldott 
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7.5. Pillangó park 

Lehatárolás: Róna utca – Kerepesi út ‐ Pillangó utca – Mogyoródi út – Mexikói út – Egressy út. 

A  Pillangó  park  telepszerű  lakóterülete  mellett  a  kerület  egyik  legnagyobb  összefüggő  gazdasági, 

kereskedelmi  hasznosítású  területe  itt  helyezkedik  el.  A  Róna  utca  mentén  nagykiterjedésű 

rekreációs és szabadidős terület a Postás pálya. 

A kerületrész kutyáinak száma: 239db 

 

7.5.1 Kutyafuttató elemzés 

KF2 – Róna utca 31. 

Elhelyezkedés:  Róna  utca  31.  számmal  szemben  a  Pillangópark  szélén.  Gyepes  terület  padokkal, 

facsoporttal. 

Probléma: 

‐ csak közvilágítás van 

‐ fák alatt szemét 

‐ forgalmas utak 
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KF11 – Kerepesi út 66‐74. 

Elhelyezkedés:  Pillangóparki  lakótelepen,  a 

Kerepesi út 74. és 66. szám között. A szerviz út 

és  a  főút  közötti  zöldsávban  lévő  fás  terület, 

kitaposott keskeny ösvénnyel. 

Probléma: 

‐ főút közelséges 

‐ nem zárt terület 

‐ padok  az  ösvényre  padok  az  ösvényre 

néznek, így a mellette lévő gyepes részt 

nem tudja a gazda megfigyelni. 

 

 

 

7.5.2. Fejlesztési elképzelések 

Pillangópark közösségi tervezés 

2016 decemberében a közösségi tervezés a hetedik, egyben befejező találkozójához ért. Ekkorra már 

hangsúlyos  ponttá  vált  a  kutyások  helyzete  a  parkban.  A  tervező  külön  megbeszélésen  további 

egyeztetést  tartott  helyi  kutyás  részvétellel  a  parkban  kialakítandó  kutyafuttató  ideális  helyéről  és 

méretéről,  berendezéséről.  A  két  és  fél  órás  megbeszélés  eredményeként  két  futtató  igénye 

fogalmazódott  meg,  melyek  kialakítását  a  funkciók  diktálták:  kb.  0,75ha  került  lehatárolásra  a 

Kerepesi  út  mellett  a  labdás  kutyák  számára  és  egy  kutyajátszótér  az  ehhez  szükséges 

játszóeszközökkel a teniszpálya mögötti területen, kb. 1600m²‐en. A tervezés még nem ért véget, így 

az elképzelések is formálódnak, de a párbeszéd elindult.  
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Jelenlegi kutyás parkhasználat és a tervezéssel kapcsolatban megfogalmazott igények: 

 Jelenleg hivatalosan kijelölt kutyafuttató területe kb. 2600 m2 (Róna utca 31. számmal 

szemben a Pillangó park széle, 2.182 m2, nem zárt, gy.láda: 3 db, Pillangó utcai ltp. Kerepesi 

út 66 – 74. között lévő szakaszon, 500 m2, nem zárt, gy.láda: 2 db) 

 3 fontos futtatási helyszín, ebből főként kettőt használnak 

 A park sétálható a kutyások számára, azaz, nem kizárólag a futtató területen kutyáznak, 

hanem együtt sétálnak 

 Futtató területek nincsenek lekerítve, fontos igény, hogy legyenek lekerítve. 

 Jelenlegi kutyás használati területi 5 000m², ez a területi arány maradjon meg 

 Igény kis és nagykutyás futtató kialakítására 

 Északon a nagykutyások, délen a kisebb kutyások használják a parkot 

 Elég két, akár egy de jó méretű futtató, igényesen felszerelve, karbantartva 

 A park továbbra is kutyabarát maradjon, pórázon szabadon bejárható lehessen 

 Egyértelmű parkhasználati szabályok közösségi kialakítása, egyértelműkommunikáció 

Infrastruktúra igény: 

 információs táblák 

 ürülékgyűjtők 

 itatókutak (minden ivókút legyen kutyabarát is) 

 alternatíva a kutyák nyári fürdetésére 

 kivilágítás 

 árnyékolás 

További javaslatok az üzemeltetéssel, kialakítással kapcsolatban: 

 A legfontosabb szempont a park kellő elszigetelését a forgalom zajától és 

légszennyezettségétől. (Fák bokrok, akár kisebb domb, az Északi részen főként, a tervezett 

futtató sokkal inkább kerüljön be a parkba)  

 Fontos, hogy a kutyafuttató talajzata természet azonos legyen, erős, jó tűrőképességű gyep 

például. (fehér felszórt kavics NEM) 

 Házirend minden funkcionális terület használatához, kutyafuttatóra is, kapura kifüggesztve! 

 Jelenleg a Zuglói Rendészet birtokában lévő chip olvasó elérhető legyen éjjel nappal 

 Téli‐nyári szabályozás a parkban / idő sávos kutya sétáltatási lehetőség 

 Parkőr alkalmazása javasolt, aki, mind a szabályok betartását felügyeli, mind a park állapotát, 

virágait, szemét tárolóit 

 

7.6. Kerepesi úti lakótelep 

Lehatárolás: Nagy Lajos király útja – Kerepesi út – Róna utca – Egressy út. 

A  terület  igen  vegyes  képet  mutat.  A  nagyvárosias  és  kisvárosias  telepszerű  lakóterületek,  a 

kisvárosias  és  kertvárosias,  intenzív  beépítésű  lakóterületek  közé  ékelődik  a  Budapesti  Gazdasági 

Főiskola intézményi területe. 
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A kerületrész kutyáinak száma: 919db 

7.6.1 Kutyafuttató elemzés 

KF9 – KF10 
A kutyafuttatók a Kerepesi út és a lakótelep közötti zöld sávban találhatók. 

   
 
Probléma: 

‐ kerítés hiánya 
‐ főút közelsége 
‐ padok az ösvényre néznek, így ha a kutya a zöld sávban játszik, a gazdája nem lát rá 
‐ megközelítésük  csak  az  Örs  vezér  térről,  és  az  épületek  között  lehetséges,  a  túloldalról 

gyalogátkelő közvetlenül nem vezet. 

KJ1 – Örs vezér téri kutyajátszótér 
A  kerület  egyetlen  kijelölt  kutyafuttatója,  mely 
játszóeszközökkel felszerelt. 
Probléma: 

‐ csak egyetlen bejárat 
‐ megközelítése  mindenképpen  az  úttesten 

keresztül lehetséges 
‐ kapart gödrök 
‐ eszközök megrágva 
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7.7. Füredi úti lakótelep 

Lehatárolás: Gvadányi utca – Kerepesi út – Nagy Lajos király útja – Füredi utca – Vezér utca – Tihany 

utca – Zsálya utca. 

Nagyvárosias  telepszerű,  intenzív  beépítésű,  úszótelkes  lakótelep,  mely  magába  zár  egy  –  egy 

intézmény magot,  ahol  a  helyi  igényeket  kiszolgáló  iskolák,  óvodák  szolgáltatóházak  találhatóak. A 

Kerepesi  út  –  Nagy  Lajos  király  útja  találkozásánál  található  Zugló  egyik  központjának  területe, 

bevásárló központokkal és a kerület nagy részét ellátó Zuglói Egészségügyi Szolgálat épületével. 

KF3 – Kerepesi út 104. 

Elhelyezkedés:  Kerepesi  út  páros  oldalán  a  Vezér  út  és  a  Sarkantyú  utca  között.  Két  részből  álló 

terület, a kertészettől nagyrészt sövénnyel elválasztva. A kisebb része zárt futtató kitaposott talajjal, 

a nagyobb része nem zárt gyepes terület. Megközelítés a síneken keresztül csak egy helyen.  

Probléma: 

‐ nem zárt futtató rész: 

 szemetes terület 

 csak korlát választja el a HÉV sínektől, a kutya könnyen átfér alatta 

‐ zárt futtató: 

 kitaposott talaj, hatalmas kapart gödrökkel 

 kis alapterület 
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KF5 – KF6 

A  Rákos‐patak  menti  futtatók  kis  területűek,  azonban  a  kutyások  a  patakmente  egész  területén 

sétáltatják ebeiket. Megközelítése jó, a terület hangulatos. 

Problémák: 

‐ kopár 

‐ autóforgalom a futtatókhoz közel 

‐ csak néhány pad 

 

 
 

 
 

8 Ellentmondások 

 

 A  legutóbb  2016  áprilisában  módosított  rendelet  szerint  a  kutyaürülék  összegyűjtésére 

szolgáló  eszközök  beszerzésére  a  Környezetvédelmi  Alapból  pénzt  felhasználni  nem  lehet. 

Ugyanakkor  a  Környezetvédelmi  Program  2011‐ben  tett  javaslata  szerint  a  kutyapiszok 

összegyűjtésére szolgáló eszközök beszerzésére a Környezetvédelmi Alapból kell a VTKB‐nak 

forrást biztosítani. 

 Budapest  ‐  Zugló  Képviselő‐testületének  53/2004.  (X.21.)  önkormányzati  rendelete  szerint 

kettőnél több eb csak engedéllyel tartható. A 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletet értelmező 
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alkotmánybírósági,  illetve  kúriai  döntések  már  elvi  éllel  mondták  ki,  hogy  ebtartás 

darabszámra nem korlátozható. 

 Az  ebtartási  rendelet  interneten  elérhető  változata  nem  tartalmazza  a  kutyafuttatók 

hivatalos listáját, nincs naprakész lista a futtatókról (Önkormányzati adatszolgáltatás is csak a 

2013‐as állapotokat mutatja.) 

 Az  ebtartási  rendelet  szerint  az  oltási  könyvet  kötelező  a  gazdának magánál  tartania,  de  a 

microchip már  tartalmazza az abban szereplő adatokat. A microchip pedig szintén kötelező 

minden kutya számára.  

 A Környezetvédelmi Program a Zöldfelület‐ gazdálkodás pontban végig veszi a játszóterek és 

sportpályák fejlesztési igényeit. A kutyafuttatókról sem vizsgálati, sem javaslati szempontból 

nem ejt szót. A kutyák, mint vizsgálati szempont, csak a kutyaürülék és a kutyaürülék gyűjtők 

kihelyezése kapcsán jelenik meg. 

 A  Közterületi  ‐Szabadtéri  Létesítmények‐  Fejlesztési  Koncepció  a  kutyafuttatók  elemzése 

kapcsán javaslatot tesz futtatók kijelölésére. A szükséges méretet 200m²‐ben határozza meg. 

 Kutyafuttatók  kijelölésre  nem  indult  meg  párbeszéd  a  lakossággal,  kutyafuttató  igény 

felmérés  lenne  szükséges,  az  új  Kassai  téri  futtató  sem  a  kutyás  szempontok 

figyelembevételével készült 

 Az  ebösszeírás  célja  nem  érthető  a  lakosság  számára,  így  kis  számú  lakos  tesz  eleget 

kötelezettségének. Azonban  így nem festhető hiteles kép e  társadalmi  igény  jelentőségéről 

és a városfejlesztés tervezésekor is hiányos kép születhet. 

 A futtatók le nem kertése forgalmas utak mellett a funkció elvesztését eredményezik. 

 Az  önkormányzati  struktúrában  nehéz  felismerni,  hogy  mik  egy  felelős  zuglói  kutyás 

kötelességei, így sokan bizonytalanok és ezért elégedetlenek a kerületi kutyás lehetőségekkel 

kapcsolatban 

9 Összefoglalás 

 

Budapest‐ Zugló Önkormányzata már 2005‐ben felismerte a kulturált ebtartás és a békés együttélés 

megteremtésének  fontosságát.  Már  akkor  megfogalmazta  az  oktatás  és  a  kommunikáció 

támogatásának szükségességét. Ezen a téren továbbra  is sok  lehetőség áll a kerület előtt. A kerület 

gyengesége viszont, hogy a kutyafuttatók kialakításakor nem vették figyelembe sem a kutyák, sem a 

gazdák  igényeit,  ezért  kevéssé  használható  területek  kerültek  lehatárolásra.  A  civil  lakossággal 

folytatott megbeszélések, a közösségi tervezés gyakorlatának folytatása látványos fejlődést jelenthet.  

Ha viszont ez nem történik meg, akkor az a veszély fenyeget, hogy a lehatárolt területeket nem fogják 

használni,  más  területeken  jelenik  meg  a  kutyázás,  ezek  pedig  az  erőfeszítések  ellenére  további 

konfliktus  forráskétn fog szolgálni. Gyengeségként értékelhető, hogy a  legutóbbi ebösszeírás adatai 

nem kerültek térinformatikai feldolgozásra. Így nem volt meg a lehetősége, hogy a változások és az 

igények  nyomonkövethetőek  legyenek.  A  2016‐2017‐es  ebösszeírást  követően  az  adatok  egységes 

rendszerű  feldolgozása  elősegítheti  az  előző  évek  adataival  való  összehasonlítást.  Zugló  kerületi 

építési szabályzata csak kevés területen enged jelentősebb beépítést, lakosság számának növekedése 

nem  várható,  a  zöldterületek,  kutyafuttatók  fejlesztésére  is  kevés  lehetőséget  ad.  A 

kutyatulajdonosok  segítségével  meg  kell  találni  azokat  a  ma  még  rejtett  lehetőségeket,  amik 

segíthetik  a  kulturált  kutyasétáltatás  megteremtését.  Az  előbbiekben  felvetett  kérdésekre  az 

Ebtartási stratégiában igyekszünk válaszokat találni.  

 


