
Mit kell tudni
a felelõs

kutyatartásról?



Budapest Fõváros XIII. kerületének 11,33 négyzetkilométeres te-
rületén 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 követ-
kezménye is van. A kutyatartás ugyanis nem csak örömök forrá-
sa, hanem tudatos felelõsségvállalást is jelent. A tartásra vonat-
kozó hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyása nem csak
magát a kutyát veszélyezteti, de állandó veszélyt jelent a tágabb
környezetre: a közbiztonságra, a köztisztaságra és a közegészség-
ügyre is. Kiadványunkkal mindenekelõtt a kutyatulajdonosok-
nak szeretnénk segítséget nyújtani a tartásra vonatkozó fonto-
sabb jogszabályok ismertetésével. De azok is haszonnal forgat-
hatják füzetünk lapjait, akik a környezetükben tapasztalt, jogsér-
tés gyanúját keltõ jelenségek és magatartásformák között szeret-
nének eligazodni.
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Az állatvédelmi törvénytõl
a helyi önkormányzati rendeletig

AA  kkuuttyyaattaarrttáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  lleeggaallaappvveettõõbbbb  ééss  lleeggáállttaalláánnoossaabbbb  sszzaa--
bbáállyyookkaatt  aazz  áállllaattookk  vvééddeellmméérrõõll  ééss  kkíímméélleettéérrõõll  sszzóóllóó  11999988..  éévvii
XXXXVVIIIIII..  ttöörrvvéénnyy,,  hhééttkköözznnaappii  sszzóóhhaasszznnáállaattttaall  aazz  áállllaattvvééddeellmmii  ttöörr--
vvéénnyy  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  ééss  ffooggllaalljjaa  kkeerreettbbee.. Úgy is mondhatnánk,
hogy ez a jogszabály az ebtartó kötelezettségeirõl és a kutya joga-
iról szól. Többek között a kutyatartó kötelezettségévé teszi az ál-
lat ürülékének eltávolítását a közterületrõl. Ennek elmaradása
szabálysértést valósít meg, ami eljárást vonhat maga után. Az ál-
latvédelmi törvény rendelkezik arról is, hogy:  a „fõvárosban a
kerületi önkormányzat […] ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira 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 tulajdoná-
nak védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából”.

A nyilvántartás nemcsak hatósági ellenõrzések (megtörtént-e a
veszettség elleni oltás) és intézkedések (jogsértések elkövetõjé-
nek azonosítása) esetén használható, hanem segíti a kutyás inf-
rastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó  önkormányzati döntésho-
zatalt (például hol van szükség kutyafuttató kialakítására, fej-

lesztésre), közvetlen kapcsolattartást tesz lehe-
tõvé az ebtartókkal (ki lehet kérni az adott kör-

nyéken élõ kutyások véleményét). Az
állatvédelmi törvényben foglaltak

be nem tartása esetén az állatvé-
delmi hatóság bírságot szabhat
ki, ami – határidõn belüli
megfizetésének elmulasztását

követõen – adók módjára be-
hajtható köztartozásnak minõsül.

KKoonnkkrréétt  sszzaabbáállyyookkaatt  hhaattáárroozz  mmeegg  aa
kkuuttyyaattaarrttáássssaall  ééss  aazz  áállllaattookkkkaall  vvaallóó
bbáánnáássmmóóddddaall  kkaappccssoollaattbbaann  aa  kkeeddvv--
tteellééssbbõõll  ttaarrttootttt  áállllaattookk  ttaarrttáássáárróóll  ééss
ffoorrggaallmmaazzáássáárróóll  sszzóóllóó  4411//22001100..
((IIII.. 2266..))  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleett..  A jog-

szabály elõírja, hogy kutyát belterü-
let közterületén – a kijelölt kutyafut-

tatók kivételével – csak pórázon lehet
vezetni, és kutyát csak olyan személy
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vezethet, aki képes az eb féken tartására. A közterületen, pórá-
zon 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.

AA  sszzaabbáállyysséérrttéésseekkrrõõll,,  aa  sszzaabbáállyysséérrttééssii  eelljjáárráássrróóll  ééss  aa  sszzaabbáállyy--
sséérrttééssii  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  rreennddsszzeerrrrõõll  sszzóóllóó  22001122..  éévvii  IIII..  ttöörrvvéénnyy
sszzaabbáállyysséérrttéésssséé  mmiinnõõssííttii,,  ééss  sszzaabbáállyysséérrttééssii  bbíírrssáággggaall  sszzaannkkcciioo--
nnáálljjaa  aa  kkuuttyyaa  üürrüülléékkéénneekk  kköözztteerrüülleetteenn,,  kköözzffoorrggaalloomm  ccéélljjáárraa
sszzoollggáállóó  ééppüülleettbbeenn,,  vvaaggyy  kköözzffoorrggaallmmii  kköözzlleekkeeddééssii  eesszzkköözzöönn
ttöörrttéénnõõ  hhááttrraahhaaggyyáássáátt,,  aa  kkuuttyyáávvaall  ttöörrttéénnõõ  vveesszzééllyyeezztteettéésstt  ééss  aa
kkuuttyyaa  jjááttsszzóóttéérrrree  ttöörrttéénnõõ  bbeevviitteelléétt--bbeeeennggeeddéésséétt.. A felsorolt
esetekben a közterület-felügyelõ helyszíni szabálysértési bír-
ságot szabhat ki. A kutya által okozott sérülésért vagy rongá-
lásáért a kutya tulajdonosa büntetõjogi és polgári jogi felelõs-
séggel tartozik.

AA  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  jjeeggyyzzõõjjéénneekk  aazz  áállllaattookk  vvééddeellmméévveell,,
vvaallaammiinntt  aazz  áállllaattookk  nnyyiillvváánnttaarrttáássáávvaall  kkaappccssoollaattooss  eeggyyeess  ffeellaaddaatt--
ééss  hhaattáásskköörreeiirrõõll  sszzóóllóó  224455//11999988..  ((XXIIII..  3311..))  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleett  ffeell--
jjooggoossííttjjaa  aa  jjeeggyyzzõõtt,,  hhooggyy  aazz  áállllaattvvééddeellmmii  ééss  aazz  áállllaattttaarrttáássrraa  vvoonnaatt--
kkoozzóó  sszzaabbáállyyookk  mmeeggsséérrttééssee  eesseettéénn  kköözziiggaazzggaattáássii  eelljjáárrááss  kkeerreettéébbeenn
mmeegghhaattáárroozzootttt  ccsseelleekkmméénnyy  vvééggzzéésséérree,,  ttûûrréésséérree  kköötteelleezzhheessssee  aa
jjooggsséérrttõõtt,,  ééss  eezzeenn  ffeellüüll  aa  jjeeggyyzzõõ,,  iilllleettvvee  aazz  áállllaattvvééddeellmmii  hhaattóóssáágg  aazz
áállllaattttaarrttáásstt  kkoorrllááttoozzhhaattjjaa  ééss  mmeegg  iiss  ttiilltthhaattjjaa..  Minderre az állattar-
tó környezetében élõk jogainak védelme érdekében lehet szük-
ség, hiszen a kutyatartás nem korlátozhatja mások alapvetõ em-
beri jogait (pl. az egészséges és biztonságos környezethez és a pi-
henéshez fûzõdõ jogokat).
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BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  XXIIIIII.. KKeerrüülleettii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteess--
ttüülleettee  aa  kköözzöössssééggii  eeggyyüüttttééllééss  sszzaabbáállyyaaiirróóll,,  ééss  eezzeekk  eellmmuullaasszzttáássáá--
nnaakk  jjooggkköövveettkkeezzmméénnyyeeiirrõõll  sszzóóllóó  77//22001133..  ((IIIIII..  2266..))  ÖÖkk..  rreennddeelleettéé--
bbeenn  ––  lléénnyyeeggéébbeenn  mmeeggiissmméétteellvvee  aa  4411//22001100..  ((IIII..  2266..))  kkoorrmmáánnyyrreenn--
ddeelleettbbeenn  ffooggllaalltt  sszzaabbáállyytt  ––  aa  kkeerrüülleett  kköözztteerrüülleetteeiinn  kköötteelleezzõõ  éérr--
vvéénnnnyyeell  íírrttaa  eellõõ  aa  ppóórráázz  hhaasszznnáállaattáátt,,  kköözziiggaazzggaattáássii  bbíírrssáággoott  hhee--
llyyeezzvvee  kkiillááttáássbbaa  aazz  eellõõíírráásstt  mmeeggsszzeeggõõkkkkeell  sszzeemmbbeenn..

Napi egy tonna kutyaürülék

Szakirodalmi adatok szerint a fõvárosban mintegy 200 000 ku-
tyát 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 ma-
rad a közterületeken. Kevesen tudják, hogy a kutyaürülék nem
csak kellemetlen és visszataszító, de rendkívül veszélyes fertõzé-

sek terjesztõje is. Hazánk-
ban évente átlagosan 10-
15 kisgyermek veszíti el a
szeme világát a kutyaürü-
lékbõl származó orsófé-
reggel (toxocara canis)
történõ fertõzõdés miatt.
De a kutyaürülékben szá-
mos más olyan parazita is
található, ami a felnõtt
emberek egészségére is
súlyos veszélyt jelent. Ide
tartoznak az emberi szer-
vezetbe kerülve nem
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ritkán méteres nagyságúra fejlõdõ galandférgek, amelyek emész-
tõ- és idegrendszeri megbetegedést idézhetnek elõ, a kampósfér-
gek, amelyek a bõr alá jutva nem múló viszketést, kisebesedést
okozhatnak és a különbözõ panaszokat, megbetegedéseket oko-
zó fonalférgek is. Mindezek ellen leghatékonyabban a kutyaürü-
lék maradéktalan eltávolításával, a kutyák rendszeresen ismételt
féregtelenítésével, illetve a kutyákkal történõ játék, az állatok
megsimogatása után gondos kézmosással lehet védekezni.

AA  kkuuttyyaaüürrüülléékkbbeenn  ttaannyyáázzóó  ppaarraazziittáákk  ssookkffééllee  mmóóddoonn  jjuutthhaattnnaakk  bbee
aazz  eemmbbeerrii  sszzeerrvveezzeettbbee..  AA  ppaarraazziittáákk  ppeettééii  aazz  üürrüülléékk  kkiisszzáárraaddáássaa  ééss
sszzééttppoorrllaaddáássaa  uuttáánn  iiss  éélleettkkééppeess  áállllaappoottbbaann  mmaarraaddnnaakk..  ÍÍggyy  aa  ffeerrttõõ--
zzõõddéésshheezz  nniinnccss  sszzüükksséégg  aa  kkuuttyyaaüürrüülléékkkkeell  ttöörrttéénnõõ  kköözzvveettlleenn  éérriinntt--
kkeezzééssrree::  aa  kköörrüüllmméénnyyeekk  kkeeddvveezzõõttlleenn  aallaakkuulláássaa  eesseettéénn  bbee  iiss  llééllee--
ggeezzhheettjjüükk  aazzookkaatt……
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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 Buda-
pest egyes kerületeiben is helyi rendeletekkel tették kötelezõvé
ezeknek a felszerelési tárgyaknak a használatát, és az ellenõrzés-
kor 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 tu-
datos kutyatartás közösségi, infrastrukturális feltételeinek meg-
teremtésére. A kerület különbözõ pontjain jelenleg összesen
20 kutyafuttató áll a kutyatartók rendelkezésére, ahol szabadon
futtathatják, taníthatják kedvenceiket. A kerület számos pont-
ján találhatók kutyaürülék gyûjtõ edények, a Pozsonyi út környe-
zetében pedig a fõvárosban egyedülálló kutyaillemhelyek várják
a megkönnyebbülésre vágyó kutyákat.
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Fontosabb címek, telefonszámok

BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall::  
1139 Budapest, Béke tér 1.
Telefon: +36 (1) 452-4100

BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  KKöözztteerrüülleett--ffeellüüggyyeelleett::  
1131 Budapest, Hajdú utca 29. 
Telefon: +36 (1) 359-9419, +36/30-460-9355

XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  ZZrrtt..::
1131 Budapest, Béke utca 65. 
Telefon: +36-1-450-3123, 350-3728, 350-3729
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A kerületben található kutyafuttatók

RRaakkppaarrttii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Szent Ist-
ván park mellett)

KKáárrppáátt  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Kárpát utca
48–60. mögött, a kerék-
párút mellett)

VViizzaaffooggóó  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Népfürdõ
utca zöldsáv–Népfürdõ
utca 15–21. elõtt [4 sza-
kaszos])

DDrráávvaa  ppaarrkkii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Dráva
utcai járda mellett)

ÁÁrrppáádd--hhííddffõõii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (hídfel-
hajtó rézsûn–Esztergo-
mi utca felõli szakaszon)

KKaassssáákk  ppaarrkkii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Tüzér utcai oldal)

GGiiddóóffaallvvyy  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Hun utca–Tüzér u. sarok–Tüzér utcai
oldal labdapálya mellett)

AAppáállyy  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Apály utca 2–4. elõtti terület)

LLeehheell  úúttii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Lehel út zöldsáv–Csángó utca–Hun utca
között [3 szakaszos])

ÜÜtteegg  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Üteg utca 37. mögött)

TTaattaaii  úúttii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Tatai út 136–138. elõtt)
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PPaattaakkppaarrttii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Béke utca–Göncöl utca között, a Gön-
cöl utca felõli szakaszon)

PPaattaakkppaarrttii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Göncöl utca–Madarász Viktor utca kö-
zött, a Madarász Viktor utca felõli szakaszon)

DDuunnaaii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Cserhalom utca–Duna folyam között)

GGyyeerrmmeekk  ttéérrii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Gyermek tér északkeleti sarok)

GGöönnccööll  uuttccaaii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Tahi utca–Kámfor utca között [8 sza-
kaszos])

OOrrsszzáággbbíírróó  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Gömb utca mellett)

FFuuttáárr  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Futár park)

TTiisszzaa  uuttccaaii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Tisza utca)

BBuullccssúú  ppaarrkkii  kkuuttyyaaffuuttttaattóó  (Lehel csarnok mellett)



KKiiaaddóó:: Budapest Fõváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet, 
Budapest, 2015.

AA  kkiiaaddáásséérrtt  ffeelleell:: a felügyelet vezetõje
NNyyoommááss:: Pauker Nyomdaipari Kft.

Állatorvosi rendelõk
web: http://13.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/allatorvos

� SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllllaattoorrvvoossii  RReennddeellõõ
Szent László út 134. telefon: +36 (1) 785-5650

� EExxoo--PPeett  ÁÁllllaattggyyóóggyyáásszzaattii  CCeennttrruumm
Jász utca 46. telefon: +36 (30) 422-4964

� XXIIIIII..  kkeerrüülleett  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  ÁÁllllaattoorrvvoossii  RReennddeellõõ  ééss  HHiivvaattaall
Tátra utca 11. telefon: +36 (1) 359-3041

� PPoozzssoonnyyii  KKiissáállllaatt  RReennddeellõõ
Kárpát utca 26. telefon: +36 (1) 780-8380

� GGöömmbb  ÁÁllllaattoorrvvoossii  RReennddeellõõ
Lehel utca 60. telefon: +36 (1) 270-2333

� SSzzíívv  ééss  ÉÉsszz  KKiissáállllaattrreennddeellõõ
Népfürdõ utca 15/B. telefon: +36 (20) 520-8464

� BBuuddaappeessttii  ÁÁllllaattkkóórrhháázz
Lehel utca 43. telefon: +36 (1) 350-1166

� MMeedd..  VVeett..  ÁÁllllaattoorrvvoossii  RReennddeellõõ
Tátra utca 25. telefon: +36 (1) 340-1496

� ÚÚjjlliippóóttvváárroossii  ÁÁllllaattoorrvvoossii  RReennddeellõõiinnttéézzeett
Kárpát utca 5. telefon: +36 (30) 977-6841/Gerszi Kornél

� BBiioovveett  ÁÁllllaattggyyóóggyyáásszzaattii  KKöözzppoonntt
Fiastyúk utca 71/C. telefon: +36 (1) 330-5131

� KKeeddvveenncc  ÁÁllllaatt  EEggéésszzssééggüüggyyii  KKöözzppoonntt
Gyöngyösi utca 55. telefon: +36 (20) 916-0729


