TISZTELT KUTYATULAJDONOS!
Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelethez érkező lakossági panaszok és
bejelentések jelentős részére a kutyatartásra vonatkozó jogszabályok megsértése ad okot.
Összeállításunkkal támogatva a 2013-ban megkezdett Gondos Gazdi Programot, a hatályos
előírások megismerését, a felelős állattartók számának növekedését és a panaszok csökkenését
szeretnénk szolgálni.

Tudta-e, hogy a póráz használata – a kijelölt kutyafuttatók kivételével – a
közterületeken kötelező?
A 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról 17. § (1) bekezdésében a következőket tartalmazza: „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.”

Tudta-e, hogy a póráz használatának elmulasztása közigazgatási bírságot
vonhat maga után?
A 7/2013. (III.26.) Önkormányzati rendelet (a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről) 10. § 4) bekezdése előírja: „Közterületen ebet
pórázzal lehet sétáltatni, futtatni, kivéve a kijelölt kutyafuttató területét.” Az előírást
megszegőkkel szemben a közterület-felügyelet öttől ötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírságot szabhat ki. A polgármesteri hivatal jegyzője a közterület-felügyelet feljelentésére
induló közigazgatási eljárásban a rendeletben foglaltak be nem tartásáért százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálhatja a jogsértő kutyatulajdonost.

Tudta-e, hogy a kutya felügyelet nélküli közterületre engedése, játszótérre
való beengedése, és a kutyaürülék hátrahagyása szabálysértést valósít meg?
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 193. és 196. § mindezt szabálysértésnek minősíti, ami 5-től 50 000
forintig terjedő szabálysértési bírságot vonhat maga után.

Egyetért-e azzal, hogy a kutyatartásra vonatkozó előírások betartása
jelentősen befolyásolja közterületeink nyugalmát, tisztaságát, az emberek
biztonságérzetét?
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 19 kutyafuttatót tart fenn négylábú barátaink
mozgásigényeinek kielégítésére. Kérjük, Ön is vegye igénybe a kutyafuttatókat, hogy a
kerületünkben élő emberek, különösen a kisgyermekek és az idős emberek félelem nélkül
közlekedhessenek, sétálhassanak és pihenhessenek sétányainkon, parkjainkban és tereinken.

Legyen Ön is tudatos, felelős állattartó!
Budapest Főváros
XIII. Kerületi Közterület-felügyelet

A XIII. KERÜLETBEN TALÁLHATÓ
KUTYAFUTTATÓK
Kerületünkben 19 kutyafuttató áll a kutyatulajdonosok rendelkezésére, amelyek területe
összesen 27.795 négyzetméter. A kutyafuttatók karbantartását, takarítását a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziója végzi, de vannak olyan kutyafuttatók is, ahol maguk
a kutyatulajdonosok gondoskodnak a takarításról, és a terület akadály pályáinak gondozásáról.
Kutyafuttatóink a következő helyeken vehetők igénybe.

1. Rakparti
kutyafuttató
2. Kárpát
kutyafuttató
3. Vizafogó
kutyafuttató
4. Dráva parki
kutyafuttató
5. Árpádhídfői
kutyafuttató
6. Kassák parki
kutyafuttató
7. Gidófalvy
kutyafuttató
8. Apály
kutyafuttató
9. Lehel úti
kutyafuttató
10. Üteg kutyafuttató
11. Tatai úti
kutyafuttató
12. Patakparti
kutyafuttató
13. Patakparti
kutyafuttató
14. Dunai
kutyafuttató
15. Gyermek téri
kutyafuttató
16. Göncöl utcai
kutyafuttató
17. Országbíró
kutyafuttató
18. Futár kutyafuttató
19. Tisza u-i
kutyafuttató

Szent István park mellett
Kárpát u 48-60. mögött, a kerékpárút mellett
Népfürdő u. zöldsáv - Népfürdő u. 15-21. előtt (4 szakaszos)
Dráva u. járda mellett
Hídfelhajtó rézsűn - Esztergomi utca felöli szakaszon
Tüzér utcai oldal
Hun u. – Tüzér u. sarok - Tüzér utcai oldal labdapálya
mellett
Apály u. 2-4. előtti terület
Lehel u . zöldsáv - Csángó u. Hun u. között (3 szakaszos)
Üteg u. 37. mögött
Tatai út 136-138. előtt
Béke u.- Göncöl u. között, a Göncöl u. felőli szakaszon
Göncöl u. - Madarász V u. között, a Madarász V. u. felőli
szakaszon
Cserhalom u. - Duna folyam között
Gyermek tér északkeleti sarok
Tahi u. - Kámfor u. között (8 szakaszos)
Gömb utca mellett
Futár park
Tisza utca

