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Tisztelt Olvasók!
Kedves Belvárosi Gazdik, Kutyatulajdonosok!
A kutyáknak megvan az a velük született képességük, hogy összekössék
az embereket.
Az életünk folyamán – még akkor is, hogy ha nincs saját kutyánk – számos
alkalommal tapasztalhatjuk meg azt a feltétel nélküli bizalmat, szeretetet és elfogadást, amellyel egy kutya fordul az emberek felé. Az ember
sok mindent megtanulhat a kutyájától: azt, hogy élvezze és értékelje az
egyszerű dolgokat, hogy minden napot elégedettséggel és örömmel éljen, de legfőképpen a barátságról, az önzetlenségről és a megingatathatlan hűségről tanulhatunk tőlük. Úgy tartják, hogy a kutyának igenis van
természetes környezete: az emberi család. Ezért van az, hogy aki szereti
a kutyákat az nem egyszerűen állatokat vagy házi kedvenceket, hanem
igazi társakat lát bennük.
A Belvárosban büszkék vagyunk az összetartó közösségünkre, az V. kerület egyaránt otthona fiataloknak, időseknek, családosoknak, egyedülállóknak, iskolásoknak, dolgozóknak, nyugdíjasoknak, ahogy kutyatulajdonosoknak és négylábú kedvenceiknek is. Nekünk, a kerület vezetőségének
az a feladatunk, hogy a legjobb körülményeket nyújtsuk a közösségünk
minden tagja számára ahhoz, hogy igazán otthonosan érezzék magukat
a Belvárosban.
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Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a gazdik és kedvenceik számára is
biztosítsuk, sőt folyamatosan fejlesszük a kulturált kutyatartáshoz ideális
feltételeket az V. kerületben. Ezt a célt szolgálja a kutya-chipezés költségének átvállalása, a nyugdíjasok kutyáinak ingyenes veszettség elleni oltása, a kutyafuttatók magas színvonalú üzemeltetése, ürülékgyűjtő kukák
telepítése – környezetbarát, lebomló ürülékzacskókkal és a használatukat
segítő tájékoztató táblákkal ellátva –, a felelős ebtartás jegyében oktatás
és gyakorlati képzés szervezése, a Vigyél Haza Alapítvánnyal való együttműködésünk és az évenkénti Belvárosi Kutyafesztivál.
A belvárosiakkal közös sikereink mindig a kölcsönös együttműködésen,
az egymásra való odafigyelésen alapulnak. A kutyabarát Belvárosnak
is fontos tagjai az olyan elhivatott és felelős gazdik, akik amellett, hogy
határozottan tudják képviselni a kis kedvenceik igényeit, ugyanúgy figyelemmel viseltetnek a lakóközösség többi tagja iránt és az egymáshoz való
alkalmazkodás, a kölcsönös megértés, folyamatos párbeszéd révén megerősítik azt a közösségi élményt, amiért kicsik, nagyok és négylábúak egyaránt igazán otthon érezhetjük magunkat az V. kerületben!

Szentgyörgyvölgyi Péter
a belvárosiak polgármestere
facebook.com/Szentgyorgyvolgyi

Balogh-Madár Emese
alpolgármester
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A kutyák, mióta kutyák, az emberekkel együtt
élnek, a domesztikáció során viszonylag hamar
tökéletesen megtanultak idomulni a gazdáikhoz.
Ugyanakkor pihentek, együtt ébredtek, egész
nap együtt tevékenykedtek. Kíváló alkalmazkodóképességüknek köszönhetően úgy formálódtak, hogy embertársuk életritmusát kövessék,
és ez a sok ezer év alatt csak erősödött, kifinomultabbá vált. Ám ahogy az ember és az életkörülményei változtak ez idő alatt, úgy a kutyáé is.
A mai ember napközben a munkahelyén dolgozik, reggel elmegy otthonról és délután, estefelé
tér csak vissza otthonába, ez idő alatt egy megfelelő körülmények között tartott felnőtt kutya
pihen, takarékon van. Viszont a reggeli és esti
séták nagyon fontosak, ezek jelentik egy kutya
életében a nap fénypontját.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy a séták róluk
és a közösen eltöltött időről szóljanak, tartalmasak legyenek, az ő igényeik szerint alakítva, hiszen mentálisan és fizikailag is meg kell kapják
a napi betevőt. Különböző minőségű és hos�szúságú sétákat, foglalkozásokat találhatunk ki,
attól függően, milyen jellemű és igényű kutyánk
van.
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A séták

Egy séta alapesetben nem csak a kutya egészségügyi dolgainak elintézéséről szól. Számos
egyéb dolognak kell ilyenkor történnie.

1. Szaglászás

4. Szocializáció

Egy kutya mindennapjaiban ez nagyon fontos, ilyenkor gyűjti be az információkat a külvilágból, valahogy úgy kell ezt elképzelni, mint amikor mi
híreket olvasunk.

A más kutyákkal való találkozás szintén egy
fontos napi betevő, ráadásul ha jól szocializált
kutyát szeretnénk, abban az esetben elengedhetetlen. A kommunikációt csak úgy, mint mi, emberek, ők is folyamatosan tanulják, egymástól és
a gazdájuktól is.

2. Mozgás
Minden kutyának van mozgásigénye, értelemszerűen ez fajtától, kortól,
jellemtől függően változik. Általánosságban minden kutyának egyaránt
szüksége van aktív mozgásra, amikor tud szaladgálni, játszani, valamint
kevésbé pörgős, menetelős sétákra is, hiszen ilyenkor tud jobban szaglászni, felfedezni, vagyis információt gyűjteni.

5. Új helyek
Minden kutyatartónak vannak törzshelyei, megszokott útvonalai, ám nem
árt néha új helyeket, utakat is bejárni, hiszen ilyenkor rengeteg új inger éri
kutyánkat.

6. Az a bizonyos eü. séta
3. Játék
A játéknak nagyon fontos szerepe van minden korú kutya életében, hiszen
ilyenkor nagyjából egyenlő arányban dolgoznak fizikailag és mentálisan
is, ráadásul ilyenkor a legfelszabadultabb a négylábúnk. Szabadtéren számos lehetőségünk van játszani a kutyánkkal (labda, frizbi, kötél stb.), de
ilyenkor tud igazán más kutyákkal is játszani, ehhez viszont a megfelelő
kommunikáció és szocializáció elsajátítása elengedhetetlen.
6

Nincs séta pisi/kaki nélkül, fontos, hogy megadjuk kutyánknak a kellő körülményt, hogy nyugodtan elvégezhesse a dolgát. Mindenki életében létezik “csak eü. séta”, a kutyák alkalmanként el is tudják ezt fogadni, ám
figyeljünk arra hogy ne ezek a rövid és kötelező séták domináljanak a mindennapjaik során.
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Élet bent

Kutyát tartani lakásban teljesen természetes dolog ma már, mondhatjuk
nyugodtan, hogy szerencsésebbek is a városi ebek, hiszen saját kert hiányában nem lehet megúszni egy sétát sem, minimum minden reggel és
este.
Ha egy kutyával eleget foglalkozunk, nevelésére kellő időt szánunk és
számára kielégítő sétákat tudunk biztosítani, úgy a lakásban elégedett és
nyugodt ebet érezhetünk magunk mellett vagy hagyhatunk otthon, míg
dolgozunk.
Ez ugyan teljesen idillinek hangzik, ám nem árt szót ejteni néhány szabályról a társasházi együttélésre vonatkozóan.

1.

Ne hagyjuk, hogy kutyánk a társasház osztatlan közös tulajdonú részeiben, közös helyiségeiben (folyosó, lépcső, lift, udvar, gang, aula,
tárolók, stb.) végezze el a dolgát vagy tegyen kárt bennük. Egészségügyi balesetek mindig történhetnek, ebben az esetben a gazda
köteles feltakarítani a piszkot. *

2.

Felügyelet nélkül, szabadon, állat nem kószálhat a társasházak közös területein. **

3.

Tény és való, hogy minden kutya ugat, és teljesen normális ha ezzel
jelez a jövés-menésre, ám a hosszantartó vagy folyamatos ugatás
jogosan zavarhatja a szomszédokat. Egy kiegyensúlyozott kutya nem
ugat egész nap a lakásban a gazdi távolléte alatt, ha ilyen problémánk van, keressünk fel egy szakembert és kérjük bátran a segítségét. Ilyen esetben feltétlen jelezzük a szomszédoknak, hogy tréningezés alatt áll a kutyánk és a türelmüket kérjük, amennyiben ez
elmarad, sajnos jogosan indíthatnak birtokvédelmi eljárást ellenünk.

* 14/2020. (III. 13.) Önkormányzati rendelet
4. § (4) A társasházak osztatlan közös tulajdonú részeiben, illetve a többlakásos lakóházak
közös helyiségeiben az állat által okozott szennyeződést az állattartó köteles azonnal
megszüntetni, feltakarítani.
** 14/2020. (III. 13.) Önkormányzati rendelet
5. § (1) b) Társasház osztatlan közös tulajdonú területén, és többlakásos lakóház közös helyiségében az ebet szabadon engedni tilos, legfeljebb 1 méteres pórázon lehet vezetni
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Élet kint
A kutyasétáltatás a legérzékenyebb téma a kutyatulajdonosok között, de
a kutyások és kutyátlanok között is. Mivel a kutyatartók száma globálisan
növekvő tendenciát mutat (Magyarországon pár év alatt megduplázódott a
kutyatartók száma) különösen fontos, hogy a békés együttélés érdekében
betartsunk bizonyos szabályokat.
A séták alatt az egyik legfontosabb tény, amiről sosem szabad elfeledkeznünk: amíg egy gazdi tisztában van a saját kutyájának jellemével, habitusával, addig egy másik kutya, kutyatulajdonos vagy akár kutyátlan számára egy idegen eb abszolút ismeretlen. Éppen ezért nagyon fontos, mielőtt
elhagyná a szánkat a „Csak ismerkedik!”, „Nem bánt!”, „Csak játszani akar!”
és bármilyen ezekhez hasonló kijelentés, kérdezzünk! Mert addig nem
tudhatjuk biztosan, hogy a másik kutyus is ismerkedne-e, játszana-e.
A konfliktusok 90%-a elkerülhető ezzel a nagyon egyszerű illemszabály
betartásával.
Egy lábnál vezetett kutya, aki csak a gazdik egyetértése után érintkezik
a másik kutyussal, igen kevés galibát tud okozni, ellentétben a semmiből
előbukkanó kutyákkal, illetve a gazdit pórázon maga után húzó esetekkel.
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Speciális jelzéssel ellátott kutyák

Segítő kutyák
Terápiás vagy segítő kutyák esetében (pl. vakvezető kutya) különösen fontos, hogy semmi esetben se engedjük oda a kutyánkat, hiszen a kutya dolgozik, a gazdája biztonságáért felel, habár magasan képzett, ne adjunk
lehetőséget arra, hogy kizökkentsük!
Természetesen más a helyzet, ha a gazdája beviszi egy futtatóba egy kis
lazulásra, hiszen a “munkaszünet” nekik is jár.

Sárga szalag, sárga kendő
Létezik egyfajta nemzetközi megkülönböztető jelzés a valamilyen szempontból “problémás” kutyák esetében, melyet manapság egyre
többen alkalmaznak itthon is: ez a sárga szalag vagy kendő használata. Ez már messziről látható, annyit jelent: “Hagyj teret nekem!”.
Ez a jelzés számtalan dologra utalhat: például egészségügyi problémára,
szukák esetében tüzelésre, arra, hogy a kutya nevelés vagy rehabilitáció
alatt áll, esetleg arra, hogy félős, ideges, de jelentheti azt is, hogy az állat
agresszív emberekkel vagy kutyákkal szemben. Mindenképpen figyeljünk
oda erre, és tartsuk tiszteletben.
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Közlekedés kutyával

1. Gyalogosan
Közterületen pórázon, biztos kézben.
A póráz nem ördögtől való, ám a kutyatartók többségénél ez kimerül an�nyiban, hogy rácsatolják a karabinert a kutya nyakörvére/hámjára, aztán
megy a huzavona. Érdemes időt szánni a tökéletes pórázas séta elsajátítására, hiszen ahogy a gazdiknak is kényelmesebb, a kutyák is sokkal
szívesebben sétálnak laza pórázon. *

Ugyanúgy, ahogy nekünk, embereknek is be kell tartanunk néhány szabályt egy adott közlekedési formánál, úgy kutyásként számba kell vennünk néhány plusz előírást is.
A magyar jogszabályok előírják, hogy minden esetben, mikor elhagyjuk
otthonunkat, kötelező magunkkal vinni a kutya oltási igazolásáról szóló
kiskönyvet is (közterület, tömegközlekedés stb.). Az is megfelelő, ha lefotózva, szkennelve a telefonunkon vagy felhőben tároljuk!
Ma már minden 4 hónapnál idősebb kutya
esetén kötelező a chip beültetése, de azért
ne feledkezzünk meg a biléta fontosságáról
sem. Ha esetleg eltűnne kedvencünk, vagy
mi találnánk egy szabadon kószáló négylábút, lényegesen gyorsabb módon lehet a
gazdával kapcsolatba kerülni, használatával
órákat, akár napokat (és rengeteg
feszültséget) lehet
megspórolni.

Amennyiben a kutyánk valamilyen speciális
betegségben, allergiában szenved, érdemes
a legfrissebb leleteit is ugyanitt tárolni,
hogyha vészhelyzet esetén az állatorvoshoz
kellene rohanni, minden fontos inrfomáció
elérhető legyen.
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2. Tömegközlekedéssel
A BKK szabályai szerint, kutyát csak pórázon és szájkosárban vihetünk
magunkkal a tömegközlekedési eszközökön teljes árú jegy vagy kutyabérlet kiváltásával. Amennyiben kis testű kutyánk van és kézipoggyász méretét nem meghaladó hordozóban szállítjuk, nem kell külön jegyet, bérletet
vásárolni.
Nagyon fontos, hogy minden esetben figyeljünk a kutyánk biztonságára,
ha nehezen száll fel egy járműre, segítsük fel, illetve a mozgólépcsőn csak
ölben szállítsuk a kutyánkat! Ha a méretéből/súlyából adódóan ez nem lehetséges, akkor vegyük igénybe az üzemen kívüli mozgólépcsőt vagy liftet
(amennyiben van az adott állomáson).
A rendőrségi szolgálati kutya, illetve a megkülönböztető jelzéssel rendelkező, speciálisan képzett segítő kutya utaztatása minden esetben díjtalan.

3. Autóval
A KRESZ szerint a kutya rakománynak minősül, mely biztonságos rögzítéséről a gazdának kell gondoskodni. Kutyák esetében erre alkalmas lehet
a kutyáknak készített biztonsági öv egy kipárnázott hámhoz rögzítve, de
biztonságosabb választás (különösen nagyobb távoknál, illetve autópálya
igénybevételénél) egy autós szállítóbox használata.

* 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17. § (1) 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.
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Kutyafuttatók

1
1

2

1

Olimpia parki kutyafuttató → 1055 Budapest, Olimpia park

2

Honvéd téri kutyafuttató → 1055 Budapest, Honvéd tér

3

Erzsébet téri kutyafuttató → 1051 Budapest, Erzsébet tér

Állatorvosi rendelők
1

1
V

Centrum Állatorvosi Rendelő és Patika
1054 Budapest, Báthory utca 17. | www.petdoc.hu | +36 1 302 46 76
Rendelő nyitvatartása: H-P: 09:00-12:00, 16:00-19:00 | Szo: 09:00-11:00 | V: Zárva
Patika nyitvatartása: H-P: 09:00-12:00, 16:00-18:30 | Szo: 09:00-11:00 | V: Zárva

2

Vet-Art Várgyeme utcai Állatorvosi Rendelő
1052 Budapest, Vármegye utca 15. | +36 30 257 88 66, +36 30 463 50 23
Rendelő nyitvatartása: H-P: 13:30-14:30 | Szo-V: Zárva

3
3

Cityvet Belvárosi Állatorvosi Rendelő
1056 Budapest, Belgád rakpart 17. | www.cityvet.hu | +36 1 267 44 78
Rendelő nyitvatartása: H-P: 09:00-12:00, 16:00-19:00 | Szo: 09:00-12:00 | V: Zárva

Állatfelszerelés
2

1

Flandy Kedvencek Boltja
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/B.
Nyitvatartás: H, K, Sze, P: 10:00-19:30 | Szo: 10:00-14:00 | CS, V: Zárva

2

Hunter és Puppy Angel Hungary
1052 Budapest, Galamb utca 4. | www.puppyangel.hu | hunterhungary.com

2

Nyitvatartás: H: Zárva | K-V: 12:00-21:00

3

3

3

Black Cat & White Dog - Kisállateledel és felszerelés
1056 Budapest, Szerb utca 13. | www.bcwd.hu
Nyitvatartás: H, K, P: 10:00-18:00 | Sze, Cs: 11:00-19:00 | Szo-V: Zárva

Ingyenes chipleolvasó hely
V
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V.30 Belvárosi Sportközpont
1054 Budapest, Vadász utca 30.
Nyitvatartás: H-P: 06:00-22:00 | Szo-V és ünnepnapokon: 08:00-20:00
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Etikettek

Futtató etikett

A kutyafuttatóban nemcsak a saját,
hanem a többi kutyáért is felelősek
vagyunk. Tartsuk be a következő
néhány szabályt a közös, békés
használat érdekében:

ÉRKEZÉSKOR:

Általános etikett

1. Jelezzük a bent lévőknek az érkezésünket!
(Ez azért fontos, mert nem tudhatjuk, hogy van-e bent szökős kutya,
illetve hogy ne rohanjanak le minket az érkezés pillanatában.)
2. Beteg, tüzelő vagy oltásokkal nem rendelkező kutyával kerüljük
a futtatókat, akkor is, ha nincs bent senki!

1. A kutyapiszkot minden esetben szedjük fel!

3. Mindig mi, gazdik lépjünk be először a futtatóba, utána a kutyánk!

2. Tartsuk tiszteletben mások tulajdonát (házfalak, bejáratok, kirakatok,
autók, biciklik, kihúzott kukák, vendéglátó egységek terasz bútorai stb..)

4. Ha már bent vagyunk, győződjünk meg arról, hogy a kaput biztosan
becsuktuk magunk mögött!

3. Kutyánkat egy pillanatra se hagyjuk egyedül, se a futtatóban,
se máshol. Ne kössük ki sehova, amíg vásárolunk vagy ügyintézünk!

BENT:

4. Közterületen, parkban, kérdezés nélkül ne engedjük oda kutyánkat
senkihez! Se más kutyához, se különösen megkülönböztető jelzéssel
ellátott kutyákhoz (segítő kutya, sárga szalag). Legyünk tekintettel
az embertársainkra is, különösen az idősekre és a gyerekekre.
5. Tüzelő szukát igyekezzünk kevésbé forgalmas helyen sétáltatni.
6. A gödrök balesetveszélyesek kutya és ember számára is, így semmiképp
se engedjük ásni kutyánkat! (Ha mégis megtörtént, temessük vissza!)
7. Kérdezés nélkül ne adjunk élelmiszert, se jutalomfalatot más
kutyájának!

1. Figyeljük a kutyánk viselkedését, 6. Kérdezés nélkül ne adjunk
élelmiszert, se jutalomfalatot
lépjünk közbe időben, ha
más kutyájának!
feszültséget észlelünk!
2. Mielőtt előveszünk egy játékot,
egyeztessünk a többi gazdával!
3. Soha ne tévesszük szem elől
a kutyánkat, ne hagyjuk egyedül
a futtatóban egy pillanatra sem!
4. Minden esetben szedjük fel
a kutyapiszkot!
5. Amit behoztunk a futtatóba,
azt vigyük is ki!
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7. Amennyiben segítő kutya
érkezik a futtatóba
(pl. vakvezető), kérdezzük meg,
miben tudunk segíteni
8. Alkohol fogyasztása, illetve
dohányzás a futtatóban tilos!
9. Mindig olyan stílusban
kommunikáljunk a másik
emberrel, ahogy azt mi is
elvárnánk, a másik gazdi
kutyája is legyen épp annyira
fontos, mint a sajátunk.
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Kutyabarát helyek

Szerencsére egyre több helyre mehetünk vagy ülhetünk be, látogathatunk
el négylábú társunkkal. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, illetve
gyarapodjon a kutyabarát helyek száma, érdemes néhány illemszabályt
ezeken a helyeken is betartanunk.

1. A kutyánk minden esetben legyen pórázon!
2. Szocializálatlan kutyával ne menjünk be ilyen helyekre!
3. Vendéglátó egységek esetében ne kössük ki mobilis bútorhoz
kutyánkat (pl. szék vagy asztal lábához), mert balesetveszélyes lehet!
4. Egy kutyabarát helyre való látogatás sose merítse ki a kutyasétát,
ha hosszabb ideig tartózkodnánk valahol (pl. kávézó, étterem)
lehetőleg séta után térjünk be az ilyen helyekre.
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Hasznos
tanácsok
Tűzijáték, vihar esetén
A kutyák hallása lényegesen jobb, mint az emberé, sokszor meghallanak
olyat is, amit még egy tökéletes hallású ember sem észlel. A mély hangokat ráadásul az állatok fenyegetésként élik meg, így akár egy amúgy nem
félős, kiegyensúlyozott kutyából is félelemérzetet válthat ki.
Olyan alkalmakkor, amikor előre tudjuk, hogy tűzijáték lesz (pl. augusztus
20.) vagy erős vihar közeleg, a legbiztosabb, ha előtte időben levisszük
sétálni, majd otthon nyugodt körülményeket biztosítunk neki az „esemény”
alatt.
Ha félős kutyánk van, segíthetünk neki azzal, hogy bekapcsoljuk a tv-t vagy
beteszünk olyan zenét, amit amúgy is szoktunk hallgatni, a lényeg, hogy
a lakáson belül átlagos, mindennapi tevékenységünket észlelje.
Gyógyszert vagy bármilyen nyugtató hatású készítményt csak állatorvossal való egyeztetés után adjunk neki!
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Egészségügyi
tanácsok

Javasolt élősködők elleni védekezési
módszerek az állatgyógyászatban

rácsepegtető
oldatok
(spot on-ok)

Oltások
A védőoltások úgy, mint az embereknél, a fertőző, gyakran halálos kimenetelű betegségek megelőzésére szolgálnak. Egy átlagos gazdi kétféle
oltást adat be a kutyusának rendszeresen: a kombináltat (parvovírusos
bélgyulladás, szopornyica, fertőző májgyulladás, leptospirózis) valamint a
veszettség (rhabdovírus) ellenit.

tabletták
nyakörvek
paszták

Ezen kívül még opcionálisan védekezhetünk az alábbiak ellen:
∙ koronavírusos bélgyulladás (nem egyenlő a SARS-CoV-2 vírussal!)
∙ kennel köhögés
∙ microsporum canis gomba gombásság

Élősködők
A külső (kullancs, bolha, szúnyog, légy, atka, tetű, stb.) és belső (férgek)
élősködők szinte folyamatos veszélyt jelentenek állatainkra, így nagyon
fontos kellő figyelmet fordítani a megelőzéssel kapcsolatos intézkedésekre. Állatorvosunkkal egyeztetve különböző védekezési módszerek közül
választhatjuk ki a kutyánk számára legmegfelelőbb készítményt vagy terméket: spot on-ok (csepegtető oldat), tabletták, paszták vagy nyakörvek
formájában.
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Mérgezések

Ivartalanítás

Sajnos sokszor előfordul hogy kutyánk séta közben felnyal valamit vagy
beleeszik valami olyan dologba, ami számára káros, veszélyes lehet. Otthon a háztartásunkban mindenképpen zárt és biztos helyen tartsuk a számukra mérgező ételeket (pl. csoki, cukorhelyettesítők) és vegyszereket
(írtószerek, gyógyszerek, tisztítószerek, stb.), valamint célzott tréningezéssel próbáljuk elérni, hogy a séták alkalmával ne akarjon felenni számára szimpatikusnak tűnő dolgokat, ebben nagy segítségünkre lehet egy
kutyaiskola vagy egyéni kutyatréner is.
A városban leggyakrabban rágácsálóirtó szerek, illetve fagyálló okozta
mérgezések fordulnak elő.
A tünetek vegyesen jelentkezhetnek, leginkább nyálzás, émelygés, hányás, hasmenés, hirtelen történő kedélyállapot változás, remegés vagy
akár görcs, étvágytalanság, vérzés formájában. Nagyon fontos ilyenkor
azonnal állatorvoshoz fordulni, hiszen mérgezés esetében minden másodperc számít!

A felelős állattartás jegyében az állatorvosok javasolják a nem tenyésztésre szánt állatok ivartalanítását.
Az állatok ivarzásakor a fajfenntartó ösztön dominál, így minden kutya tulajdonosának fokozottan kell figyelnie erre. Fontos megjegyezni, hogy míg
egy ivaros nőstény alapesetben egy évben kétszer fogamzóképes, addig
egy ivaros kan kutya az év minden napján nemzőképes és bármikor eleget
tudna tenni a fajfenntartó ösztöneinek.
Az ivartalanításnak számos előnye van, mindkét nem esetében, mindamellett, hogy megelőzhetjük a nem kívánt szaporulatokat, kutyánkat számos betegségtől megóvhatjuk így, illetve komfortosabbá teheti a városi
kutyázást, mind a négylábúak, mind a gazdák számára.

Még jobb, ha menet közben oda is tudunk telefonálni a rendelőbe, jelezve
közelgő érkezésünket. Mérgezés gyanúja esetén, ha tudjuk mit vagy miből
evett a kutyánk, egy zacskóban vigyünk belőle az állatorvosnak, ez leginkább akkor fontos, ha séta közben talált valami ismeretlen eredetű dolgot
a kutyánk.

Ha nagyon alaposak és elővigyázatosak szeretnénk lenni, mentsük el telefonunkban a hozzánk
legközelebbi állatorvosi rendelők és non-stop
ügyeletek elérhetőségeit (lehetőleg olyan helyre, amit internetkapcsolat nélkül is elérünk), így
vészhelyzet esetén rengeteg időt meg tudunk
spórolni. Ha kirándulni vagy nyaralni megyünk,
érdemes ilyenkor is előre tájékozódni az állatorvosi rendelők elérhetőségeiről, hiszen ismeretlen
helyen még több időt veszíthetünk baj esetén.
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Kánikula

Tél

A nyári meleg kutyáink számára sokkal megterhelőbb tud lenni, mint számunkra. A nyári séták alatt mindig legyen nálunk víz, ha szomjas, meg
tudjuk itatni, vagy ha nagyon melege van, a mellkasát és a fejét bevizezve
tudjunk kellemesebb komfortérzetet adni neki. Érdemes a hűvösebb
napszakokban sétálni velük, napközben csak rövid eü. sétára menjünk le
vele. Próbáljuk kerülni az aszfaltos, betonos helyeket, hiszen azok sokkal
jobban fel tudnak forrósodni, mint a világos, térköves felületek.

Ugyan ma már az előírásoknak köszönhetően
az utcákon inkább környezetbarát sót vagy salakot használnak a téli csapadékos időszak alatt,
ám a latyakos, nedves és állandóan hideg körülményt még így sem viselik túl jól, így mindenképpen fordítsunk kellő figyelmet a talppárnák
egészségére is, mert könnyen kiszáradhatnak,
berepedhetnek, kisebesedhetnek. Séták után
tisztítsuk meg és töröljük szárazra a kutyánk
mancsait, használjunk mancsápolót bátran, ha
szükségesnek ítéljük.

Fontos megjegyezni, hogy sose tartózkodjunk velük sokáig a tűző napon,
ilyenkor pláne ne kössük ki sehova, ne ácsorogjunk velük sokáig, és ne
hagyjuk az autóban egyedül őket, mert könnyen hőgutát kaphatnak!
A hosszú szőrű kutyákat nem érdemes ilyenkor lenyírni, hőkamerás
felvételek bizonyítják, hogy a szőr a meleget is ugyanúgy felfogja, ahogy
a hideget, több fokos eltéréssel lehet magasabb egy hosszú szőrű kutya
testhőmérséklete lenyírt állapotban!

Ha kutyánk különösen érzékeny a nyári melegre,
érdemes egy hűtőmellényt beszerezni neki,
ez a nevével ellentétben nem hűt ténylegesen,
csak egy speciális anyagnak köszönhetően
hűvösebb érzetet biztosít a kutyának, anélkül,
hogy megfázna tőle.
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A téli séták, kirándulások előtt
érdemes mancsvédő, víztaszító
kenőccsel bekenni a kutyánk lábait,
esetleg kutyacipőt, kutyazoknit
vásárolni.
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Közérdekű
információk
Ebnyilvántartás:
ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu
Kutyatámadás bejentése:
dr. Kósa Zita hatósági állatorvos
+36 30 257 88 66, +36 30 463 50 23, +36 1 210 62 63

Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet:
+36 1 872 75 93

Elhullott állat, tetem bejelentése:
info@belvar.hu | +36 1 327 74 50

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.:
info@belvar.hu | +36 1 327 74 50

Futtatókkal kapcsolatos bejelentések:
info@belvar.hu | +36 1 327 74 50

Hatósági állatorvos:
dr. Kósa Zita | 1052 Budapest, Vármegye utca 15.
+36 30 257 88 66, +36 30 463 50 23, +36 1 210 62 63

Elveszett/talált háziállat esetén:
dr. Kósa Zita hatósági állatorvos
+36 30 257 88 66, +36 30 463 50 23, +36 1 210 62 63
Ingyenes kisállat chipleolvasó:
V.30 Belvárosi Sportközpont I 1054 Budapest, Vadász utca 30.
info@v30.hu | +36 70 662 8690
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Főbb elérhetőségek

Állatkínzás bejelentése:
dr. Kósa Zita hatósági állatorvos
+36 30 257 88 66, +36 30 463 50 23, +36 1 210 62 63

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata:
Balogh-Madár Emese
társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester
emese.balogh-madar@belvaros-lipotvaros.hu | +36 1 872 7202
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Belváros
Önkormányzatának
kutyabarát
intézkedései

A belvárosi lakosok kerületben tartott egy kutyájának
transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésének
és nyilvántartásának költségeit átvállaljuk.

A felelős kutyatartás jegyében a belvárosi
ebtulajdonosoknak oktatást és gyakorlati képzést
szervezünk.

A nyugdíjasok egy kutyájának kötelező éves veszettség
elleni oltásának költségét átvállaljuk.

Évek óta együttműködésben vagyunk a Vigyél
Haza Alapítvánnyal, amelynek keretében évente
megrendezzük a Belvárosi Kutyafesztivált.

Kutyafuttatóinkat magas színvonalon üzemeltetjük,
a takarítás során biológiai úton lebomló, környezetbarát
tisztító- és fertőtlenítőszereket használunk.
A futtatókban és a parkokban a kutyák által ásott gödrök
helyreállításáról is gondoskodunk.
Ürülékgyűjtő kukákat üzemeltetünk, környezetbarát,
lebomló ürülékzacskókkal és a használatukat segítő
tájékoztató táblákkal ellátva.
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Elhivatottan képviseljük a belvárosi gazdik közösségének
igényét további kutyafuttatók kialakítása érdekében.
Tekintettel arra, hogy Belváros Önkormányzatának
nincs a tulajdonában erre alkalmas terület, ezért a
Városháza parkban, a Március 15. téren és a Fővám téren
kezdeményeztük kutyasétáltatásra alkalmas közterek
kialakítását az illetékes Főváros Önkormányzatánál.
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Ingyenes chipezés és oltás
Ingyenes mikrochip beültetés az V. kerületi lakcímkártyával rendelkező
lakosok egy kutyája számára, továbbá az ingyenes veszettség elleni oltás
nyugdíjas-igazolvánnyal rendelkező V. kerületi lakosok egy kutyája részére
az alábbiak szerint történik:
1. Személyes közvetlen megjelenéssel bejelentkezés nélkül
a Vet-Art Vármegye utcai Állatorvosi Rendelőben
a hatósági állatorvosnál:
→ hétköznap minden nap 13:30-14:30 óra között,
→ jogosultság igazolása: a kutyatulajdonos V. kerületi
lakcímkártyájának, oltás esetén a nyugdíjas
igazolványának bemutatása
dr. Kósa Zita | 1052 Budapest, Vármegye utca 15.
+36 30 257 88 66, +36 30 463 50 23, +36 1 210 62 63
2.

Előzetes időpont egyeztetéssel a hatósági állatorvosnál
→ hétköznap 9-20, hétvégén 9-12:
dr. Kósa Zita | +36 30 257 88 66, +36 30 463 50 23, +36 1 210 62 63
→ e-mail: ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu
→ jogosultság igazolása: a kutyatulajdonos V. kerületi
lakcímkártyájának, oltás esetén a nyugdíjas
igazolványának bemutatása

Ebösszeírás
Tisztelt Ebtulajdonosok! Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a
alapján a tartás helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerületi
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzéséhez, és a veszettség elleni
oltás járványvédelmi feladatainak ellátásához három évente ebösszeírást végez,
mely legközelebb 2023. évben esedékes.
Az adatokhoz való hozzáférés nyilvános, az állatba ültetett mikrochip sorszáma
alapján bárki ellenőrizheti a nyilvántartott állat nevét, fajtáját, faját.
További információ:
Hatósági állatorvos - tel.: +36 1 210 62 63, ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu
Adatlap:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata honlapján,
hivatal ügyfélszolgálatán (1051 Bp., Erzsébet tér 5.), valamint a kerületi állatorvosi
rendelőkben elérhető.
Adatlap visszaküldése:
∙levélben: az Ebnyilvántartó Hivatal címére (1052 Budapest, Vármegye u. 15.)
∙személyesen: ugyanitt (ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 13:30-14:30),
illetve Cityvet Kft. Belvárosi Állatorvosi Rendelő (1056 Bp., Belgrád rkp. 17.),
Centrum Állatorvosi Rendelő (1054 Bp., Báthory u. 17.), Vet-Art Rendelő (1052 Bp.,
Vármegye u. 15.)
∙e-mailben: ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu
∙hivatali kapun keresztül: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
KRID azonosító: 707192326 rövidített név: BUD05
A négy hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve
tartható. Az ebet a veszettség ellen az állattartó köteles minden évben állatorvossal
beoltatni. Az ebtulajdonos, ebtartó részére a kötelezően előírt adatszolgáltatás,
adatregisztráció elmaradása esetén állatvédelmi bírság szabható ki.
Budapest, 2022. szeptember 30.				
							

30

dr. Sélley Zoltán
jegyző
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Kiadó:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Kiadás éve:
2022.

Belvárosi kutyatartással kapcsolatos információk:
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