
Kutyasétáltatás az I. kerületben 

 

Az utóbbi időszakban sok megkeresés érkezett a Budavári Önkormányzathoz a kerületi 

kutyasétáltatással kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy kerületünkben megfelelő és korszerű 

körülmények között lehessen kutyát tartani. A becslések szerint évente közel 35‒40 000 

kutyasétáltatásra kerül sor csak a Várban. 

 

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kutyasétáltatásról az érintettekkel együtt gondolkodjunk, és 

minél több kerületi kutyás véleményét megismerjük. A kutyás közösségekben láthatóan több 

megközelítés él. Van, aki a póráz nélküli sétáltatás híve, mások a szigorú szabályozás mellett állnak.  

 

Hogy jobban megismerhessünk a helyi igényeket, elérhetővé tettünk egy kérdőívet az I. kerületben 

kutyát tartók számára, amelyben minden helyi kutyatulajdonos elmondhatta a véleményét.1 

 

 

A kérdőív kiértékelése 

 

 

A válaszadók nagy része több mint egy éve tart kutyát, és közel 40%-uk 10 évnél régebben 

kutyatulajdonos. Elmondhatjuk tehát, hogy a válaszadók között többségben vannak a tapasztaltabb 

kutyatulajdonosok.  

 

 
1 A kérdőív érvényességét az ebösszeíráson kapott chipszám feltüntetéséhez kötöttük. 



 

 

A kitöltők többsége megfelelőnek tartja a kutyasétáltatásra kijelölt területek mennyiségét az I. 

kerületben. A válaszadók 63,5%-a leggyakrabban a Várban sétáltatja a kutyáit. Hogy fontosnak tartják 

a kerületi kutyások a szabad sétáltatást, jól mutatja, hogy a kitöltők több mint 93%-a a póráz nélküli 

kutyasétáltatás támogatója azokon a helyeken, ahol ez most megengedett. 

 

 

A kitöltők 96,8%-a tisztában van a várfal veszélyeivel. Mindössze két kitöltő nem tud a várfal 

kockázatáról. Azonban a válaszadók többsége, 63,3%-a a veszély ellenére sem köti kutyáit pórázra. 

Az okokat később részletesen is elemezzük. 



 

A balesetekért a válaszadók 92,1%-a a gazdákat tartja felelősnek. 

 

 

 

A kitöltők 17,5%-a nem tartja megfelelőnek a kerületbe látogató kutyások tájékoztatását a várfal 

veszélyeiről. A kérdőívet kitöltők 65,1%-a fontosnak tartja, hogy kihelyezett táblák 

figyelmeztessenek a veszélyre. 

 

Kifejtős kérdések 

 

Többen nemcsak a zárt kérdésekre válaszoltak, hanem a véleményüket is megosztották azzal 

kapcsolatosan, hogy megfelelőnek tartják-e a kerületben a kutyasétáltatásra kijelölt területek 

mennyiségét, eloszlását. 

 



A válaszadók szerint elkerített és nem elkerített területekre egyaránt szükség van. Számos további 

kutyafuttató helyszín kijelölése is felmerült a kerület legkülönbözőbb részein (Tabán – Rácz fürdő 

előtti terület, Vár, Várszoknya – Hilton alatti terület, Európa Liget, Krisztinaváros – Vérmező). A 0–

24 órára kijelölt területeken túl igény mutatkozik az idősávos kutyafuttató létrehozására is.  

Volt olyan jelenleg kijelölt terület amelyet egyesek nem tartottak megfelelőnek a célra (pl. a Szeder 

lépcsőnél lévő kutyafuttatót, illetve felmerült a vári sétányokat balesetveszélyessége). 

 

 

 

A válaszadók egyharmada kifejezetten híve a pórázon való sétáltatásnak. Leggyakoribb érveik: az 

esti órákban is sokan sétálnak, és félnek a kutyáktól; véleményük szerint, a Várban kijelölt terület 

semmilyen formában nem elég zárt és biztonságos ahhoz, hogy póráz nélkül lehessen ott sétáltatni, 

semmilyen idősávban. 

 

A válaszadók kétharmada viszont elégedett a póráz nélküli idősáv várbeli lehetőségével. Mind a 

gazda, mind a kutya szempontjából örömforrásnak és könnyebbségnek tartják a kötöttségektől mentes 

időszakot. Többen rövidnek tartják az idősávot, főleg a délelőtti időszakot szeretnék megnyújtani, 

vagy legalább egy nagyon rövid nappali idősáv beiktatását is javasolják (déli időszak). Megemlítik, 

hogy télen az esti órák kényelmetlenek lehetnek a korai sötétedés miatt.  

A téli-nyári sötétedési különbség miatt nyáron problémás az idősáv betartása, mivel este 8 óra után is 

világos van, de a kutya belső órája nem eszerint jár. Ezért nyáron sokszor végig pórázon kell tartani 

a kutyát, mivel ‒ ellentétben a reggellel ‒ nem időponthoz van kötve a pórázmentes tartás. 

 

 

 



Megfelelőnek tartja az I. kerületbe látogató kutyások tájékoztatását a várfal veszélyeiről a 

liftekben és a sétány tereptárgyain? 

 

Többen feltűnő színű, nagyobb, többnyelvű, a várfalon elhelyezett táblákat javasolnak. Riasztóbb 

grafikát tartanának helyesnek. A korábbi városvezetés idején is érkezett javaslat figyelemfelhívó 

táblákat kihelyezésére, ám sajnos ez nem történt meg – pedig sokak véleménye szerint a táblák 

kihelyezése felhívná a gazdák figyelmét az esetleges veszélyre. 

Más válaszadók azt jelezték, hogy tisztában vannak a várfal veszélyeivel, mégis póráz nélkül 

sétáltatják a kutyákat, odafigyelve arra, hogy a kutya ne játszadozzon (pl. labdázzon) a veszélyes 

részeken. Iskolázott, engedelmes kutyák és rutinos gazdák esetében ez kisebb probléma, de friss 

gazdiknak és alkalmi sétáltatók számára fontosnak tartják a tájékoztatást. 

Más azt emelte ki, hogy a jelenlegi helyeken kívül is további figyelmeztető/tájékoztató táblák 

kihelyezése javasolt, nemcsak a várfal veszélyeivel, hanem a póráz használatával és a kutyapiszok 

felszedésével kapcsolatban is.  

 



 

Kíváncsiak voltunk arra, miért nem kötik meg a kutyások a kutyáikat akkor sem, ha erre táblákon 

hívjuk fel a figyelmüket. 

Azok, akik eleve pórázon sétáltatnak kutyát, a kérdésre nem reagáltak, vagy a pórázas sétáltatás tényét 

közölték.  

A további esetek legtipikusabb válaszai: helyi lakóként ismerik a veszélyt, kisméretű a kutyájuk, tábla 

nélkül is fel tudják mérni, hogyan kell cselekedniük. Evidensnek tartják, hogy nagyobb termetű 

kutyákkal testméretüknek megfelelően kell foglalkozni és odafigyelni rájuk sétáltatáskor. A gazdákat 

felnőttnek kell tekinteni, és bízni kell abban, hogy fel tudják mérni a veszélyt. Vannak, akik teljesen 

biztosak a kutyájuk magatartásában. Tudják irányítani és kontrollálni őket veszélyes helyzetben is. 

 

A gazdák tájékoztatása, edukáció, felelősségi kérdések 

 

Főként a gazdák felelősségének tartják a kutyák biztonságát, a veszélyek felmérését, és kiemelik a 

kutyák megfelelő nevelését, a kutyaiskolák jelentőségét. Az elsődleges lépésnek a szabályok 

betartásának kell lennie. 

Azonban több válaszadó is fontosnak tartja az edukáció szerepét, amelyben segíthet az önkormányzat 

által kihelyezett tábla. Fontosa a felhívni a figyelmet a veszélyre, illetve arra figyelmeztetni, hogy a 

területen mindenki a saját felelősségére sétáltathatja a kutyáját. Érkezett olyan válasz is, amely gazda-

jogosítvány bevezetését kezdeményezné, amely szerint kerületi szinten kellene támogatni a 

kutyaiskolákat vagy helyi kutyaiskolát létrehozását. 

 

Következő lépések 

 

A Budavári Önkormányzat nevében köszönjük, hogy ennyi kerületi kutyatulajdonos időt szánt a 

kérdőív kitöltésére. Nagy segítséget jelentett abban, hogy pontosan lássuk az igényeket, és ezek 

alapján meghozhassuk a megfelelő döntéseket. A visszajelzésekkel összhangban az önkormányzat is 

fontosnak tartja a figyelmeztető táblákat. Jelenleg is vannak már ilyen kihelyezett figyelmeztetések, 

ám hamarosan újabb táblákat terveznek és helyeznek ki a budai várfalnál. Természetesen a teljes 

biztonságot csak a felelős és figyelmes kutyatartás garantálhatja. Mindemellett szeretnénk szélesebb 

körben is felmérni a különböző igényeket és véleményeket a kerületi kutyasétáltatással kapcsolatban.  


