Mit kell tudni
a felelõs
kutyatartásról?

Budapest Fõváros XIII. kerületének 11,33 négyzetkilométeres területén a 118 000 állandó lakos mellett több mint hatezer kutya
él. Bár arról mindenki maga dönthet, hogy tart-e kutyát, vagy
nem, a döntésnek a kutyatartókra nézve számos közjogi következménye is van. A kutyatartás ugyanis nem csak örömök forrása, hanem tudatos felelõsségvállalást is jelent. A tartásra vonatkozó hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyása nem csak
magát a kutyát veszélyezteti, de állandó veszélyt jelent a tágabb
környezetre: a közbiztonságra, a köztisztaságra és a közegészségügyre is. Kiadványunkkal mindenekelõtt a kutyatulajdonosoknak szeretnénk segítséget nyújtani a tartásra vonatkozó fontosabb jogszabályok ismertetésével. De azok is haszonnal forgathatják füzetünk lapjait, akik a környezetükben tapasztalt, jogsértés gyanúját keltõ jelenségek és magatartásformák között szeretnének eligazodni.
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Az állatvédelmi törvénytõl
a helyi önkormányzati rendeletig
A kutyatartásra vonatkozó legalapvetõbb és legáltalánosabb szabályokat az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény, hétköznapi szóhasználattal az állatvédelmi tör vény határozza meg és foglalja keretbe. Úgy is mondhatnánk,
hogy ez a jogszabály az ebtartó kötelezettségeirõl és a kutya jogairól szól. Többek között a kutyatartó kötelezettségévé teszi az állat ürülékének eltávolítását a közterületrõl. Ennek elmaradása
szabálysértést valósít meg, ami eljárást vonhat maga után. Az állatvédelmi törvény rendelkezik arról is, hogy: a „fõvárosban a
kerületi önkormányzat […] ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal
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ebösszeírást végez”, továbbá „az ebösszeírás alapján […] helyi
elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából”.
A nyilvántartás nemcsak hatósági ellenõrzések (megtörtént-e a
veszettség elleni oltás) és intézkedések (jogsértések elkövetõjének azonosítása) esetén használható, hanem segíti a kutyás infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati döntéshozatalt (például hol van szükség kutyafuttató kialakítására, fejlesztésre), közvetlen kapcsolattartást tesz lehetõvé az ebtartókkal (ki lehet kérni az adott környéken élõ kutyások véleményét). Az
állatvédelmi törvényben foglaltak
be nem tartása esetén az állatvédelmi hatóság bírságot szabhat
ki, ami – határidõn belüli
megfizetésének elmulasztását
követõen – adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül.
Konkrét szabályokat határoz meg a
kutyatartással és az állatokkal való
bánásmóddal kapcsolatban a kedv telésbõl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) kormán yrendelet. A jogszabály elõírja, hogy kutyát belterület közterületén – a kijelölt kutyafuttatók kivételével – csak pórázon lehet
vezetni, és kutyát csak olyan személy
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vezethet, aki képes az eb féken tartására. A közterületen, pórázon vezetett eb gazdájának biztosítania kell, hogy kutyája sem
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. A
kormányrendelet elõírja azt is, hogy a négy hónaposnál idõsebb
ebet transzponderrel kell ellátni. Ennek elmaradása esetén az
állatvédelmi hatóság közigazgatási eljárás keretében bírságot
szabhat ki.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabály sértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
szabálysértéssé minõsíti, és szabálysértési bírsággal szankcio nálja a kutya ürülékének közterületen, közforgalom céljára
szolgáló épületben, vagy közforgalmi közlekedési eszközön
történõ hátrahagyását, a kutyával történõ veszélyeztetést és a
kutya játszótérre történõ b evitelét-beengedését. A felsorolt
esetekben a közterület-felügyelõ helyszíni szabálysértési bírságot szabhat ki. A kutya által okozott sérülésért vagy rongálásáért a kutya tulajdonosa büntetõjogi és polgári jogi felelõsséggel tartozik.
A települési önkormányzat jegyzõjének az állatok védelmével,
v a l a m i n t a z á ll a t o k n y i l v á n t a r t á s á v a l k a p c s o l a t o s e g y e s f e l a d a t és hatásköreirõl szóló 245/1998. (XII. 31.) kormányrendelet feljogosítja a jegyzõt, hogy az állatvédelmi és az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén közigazgatási eljárás keretében
meghatározott cselekmény végzésére, tûrésére kötelezhesse a
jogsértõt, és ezen felül a jegyzõ, illetve az állatvédelmi hatóság az
állattartást korlátozhatja és meg is tilthatja. Minderre az állattartó környezetében élõk jogainak védelme érdekében lehet szükség, hiszen a kutyatartás nem korlátozhatja mások alapvetõ emberi jogait (pl. az egészséges és biztonságos környezethez és a pihenéshez fûzõdõ jogokat).
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Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-tes tülete a közösségi együttélés szabályairól, és ezek elmulasztásá nak jogkövetkezményeirõl szóló 7/2013. (III. 26.) Ök. rendeletében – lényegében megismételve a 41/2010. (II. 26.) kormányrendeletben foglalt szabályt – a kerület közterületein kötelezõ ér vénnyel írta elõ a póráz használatát, közigazgatási bírságot he lyezve kilátásba az elõírást megszegõkkel szemben.

Napi egy tonna kutyaürülék
Szakirodalmi adatok szerint a fõvárosban mintegy 200 000 kutyát tartanak nyilván: nyomukban napi 40 tonna kutyaürülék
szennyezi a járdákat, parkokat, sétányokat. A XIII. kerületben
élõ hatezer kutya óvatos becslés alapján naponta több mint egy
tonna kutyaürüléket „termel”, amelynek jelentõs része ott marad a közterületeken. Kevesen tudják, hogy a kutyaürülék nem
csak kellemetlen és visszataszító, de rendkívül veszélyes fertõzések terjesztõje is. Hazánkban évente átlagosan 1015 kisgyermek veszíti el a
szeme világát a kutyaürülékbõl származó orsóféreggel (toxocara canis)
történõ fertõzõdés miatt.
De a kutyaürülékben számos más olyan parazita is
található, ami a felnõtt
emberek egészségére is
súlyos veszélyt jelent. Ide
tartoznak az emberi szervezetbe kerülve nem
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ritkán méteres nagyságúra fejlõdõ galandférgek, amelyek emésztõ- és idegrendszeri megbetegedést idézhetnek elõ, a kampósférgek, amelyek a bõr alá jutva nem múló viszketést, kisebesedést
okozhatnak és a különbözõ panaszokat, megbetegedéseket okozó fonalférgek is. Mindezek ellen leghatékonyabban a kutyaürülék maradéktalan eltávolításával, a kutyák rendszeresen ismételt
féregtelenítésével, illetve a kutyákkal történõ játék, az állatok
megsimogatása után gondos kézmosással lehet védekezni.
A kutyaürülékben tanyázó paraziták sokféle módon juthatnak be
az emberi szervezetbe. A paraziták petéi az ürülék kiszáradása és
szétporladása után is életképes állapotban maradnak. Így a fertõzõdéshez nincs szükség a kutyaürülékkel történõ közvetlen érintkezésre: a körülmények kedvezõtlen alak ulása esetén be is léle gezhetjük azokat…
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A tudatos kutyatartás elengedhetetlen eszközei a sétáltatás során
keletketõ kutyaürülék összegyûjtésére szolgáló lapát és mûanyag
zacskó. Az Európai Unió több országában és legújabban Budapest egyes kerületeiben is helyi rendeletekkel tették kötelezõvé
ezeknek a felszerelési tárgyaknak a használatát, és az ellenõrzéskor megállapított hiányukat közigazgatási bírsággal büntetik.
Az összegyûjtött kutyaürüléket a külön erre a célra létesített
gyûjtõedényekben vagy a szemeteskukákban kell elhelyezni.
Önkormányzatunk az elmúlt években nagy gondot fordított a tudatos kutyatartás közösségi, infrastrukturális feltételeinek megteremtésére. A kerület különbözõ pontjain jelenleg összesen
20 kutyafuttató áll a kutyatartók rendelkezésére, ahol szabadon
futtathatják, taníthatják kedvenceiket. A kerület számos pontján találhatók kutyaürülék gyûjtõ edények, a Pozsonyi út környezetében pedig a fõvárosban egyedülálló kutyaillemhelyek várják
a megkönnyebbülésre vágyó kutyákat.
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Fontosabb címek, telefonszámok
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal:
1139 Budapest, Béke tér 1.
Telefon: +36 (1) 452-4100
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet:
1131 Budapest, Hajdú utca 29.
Telefon: +36 (1) 359-9419, +36/30-460-9355
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.:
1131 Budapest, Béke utca 65.
Telefon: +36-1-450-3123, 350-3728, 350-3729
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A kerületben található kutyafuttatók
Rakparti kutyafuttató (Szent István park mellett)
Kárpát kutyafuttató (Kárpát utca
48–60. mögött, a kerékpárút mellett)
Vizafogó kutyafuttató (Népfürdõ
utca zöldsáv–Népfürdõ
utca 15–21. elõtt [4 szakaszos])
Dráva parki kutyafuttató (Dráva
utcai járda mellett)
Árpád-hídfõi kutyafuttató (hídfelhajtó rézsûn–Esztergomi utca felõli 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. elõtti 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. elõtt)
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Patakparti kutyafuttató (Béke utca–Göncöl utca között, a Göncöl utca felõli szakaszon)
Patakparti kutyafuttató (Göncöl utca–Madarász Viktor utca között, a Madarász Viktor utca felõli 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)
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Állatorvosi rendelõk
web: http://13.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/allatorvos
l Szent László Állatorvosi Rendelõ
Szent László út 134. telefon: +36 (1) 785-5650
l Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum
Jász utca 46. telefon: +36 (30) 422-4964
l XIII. kerület Önkormányzata Állatorvosi Rendelõ és Hivatal
Tátra utca 11. telefon: +36 (1) 359-3041
l Pozsonyi Kisállat Rendelõ
Kárpát utca 26. telefon: +36 (1) 780-8380
l Gömb Állatorvosi Rendelõ
Lehel utca 60. telefon: +36 (1) 270-2333
l Szív és Ész Kisállatrendelõ
Népfürdõ utca 15/B. telefon: +36 (20) 520-8464
l Budapesti Állatkórház
Lehel utca 43. telefon: +36 (1) 350-1166
l Med. Vet. Állatorvosi Rendelõ
Tátra utca 25. telefon: +36 (1) 340-1496
l Újlipótvárosi Állatorvosi Rendelõintézet
Kárpát utca 5. telefon: +36 (30) 977-6841/Gerszi Kornél
l Biovet Állatgyógyászati Központ
Fiastyúk utca 71/C. telefon: +36 (1) 330-5131
l Kedvenc Állat Egészségügyi Központ
Gyöngyösi utca 55. telefon: +36 (20) 916-0729
Kiadó: Budapest Fõváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet,
Budapest, 2015.
A kiadásért felel: a felügyelet vezetõje
Nyomás: Pauker Nyomdaipari Kft.

