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A kutyát társállatként tartó emberek évről-évre egyre gyakrabban keresnek olyan
lehetőséget, ahol kedvenceikkel közösen tölthetik nyári szabadságukat, pihenésüket. Az
utóbbi években fokozatosan növekszik az igény a vízparti lehetőségek és programok
iránt is, beleértve a kutyák úszását vagy a gazdikkal történő közös fürdőzést, strandolást.
Nincs egyszerű dolguk azoknak, akik kedvencükkel Balatonszemes vízpartján szeretnék
nyári szabadidejüket eltölteni vagy az egyre gyakoribb hőségriadókban szeretnék
kedvenceiket lehűteni a Balatonban, holott vitathatatlan tény, hogy a turizmus, az
idegenforgalom számára a kutyás ember egyre fontosabb és jelentősebb
célcsoporttá válik. Sajnálatos, hogy a megváltozott igényekkel a jelenleg szabályozás
nem tart lépést, ezzel némileg akadályt gördítve, az igényt kiszolgálni próbálók elé.

Jogszabályi környezet - kutyafürdetéshez
Az egyértelmű szabályozás hiányában - ismereteim szerint -, kedvenceink számára
kijelölt fürdőhely kijelölése - egyenlőre - nem engedélyköteles, de jogszabály
érintőlegesen - tiltással - foglalkozik a kutyákra vonatkozó szabályozással.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet egyértelműen
kitiltja a kutyákat a fürdőhelyekről (kivételt vakvezető és őrkutyákat). A jogszabályban
meghatározott kijelölt fürdőhelyek alatt nemcsak az elkerített strandokat kell érteni, hanem
minden olyan partszakaszt, ahol megfelelő tábla jelzi, hogy az adott vízterületet fürdésre
kijelölték. (Ez azt is jelenti, hogy csak arra az időszakra és helyszínre vonatkozik a tiltás,
amire a fürdőhely-kijelölés, a strandokon kívül az önkormányzat rendeletben sem tilthatja
meg a sétáltatást, vagy az esti fürdetést.) Eddigi ismereteim szerint a 41/1997. (V. 28.) FM
rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 11 § (4) bekezdés csak a házi
haszonállatok itatását és úsztatását tiltja egyértelműen az állóvizekben. Ezért érdemes
lenne megvizsgálni, hogy a természetes vizek azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt
hely (strand), és nem tiltja tábla, nincs elkerítve mint magánterület, ott van-e lehetőség
a kutyák fürdetésére.
Szándékosan nem használom a kutyastrand szót, mert tapasztalatom szerint - vélhetően
az ingyenesen használható strandjaink miatt - településünk a nyári szezonban
maximálisan kihasználja partszakaszait, és szinte nincs olyan terület, amely
területrendezés és/vagy nagyobb beruházás nélkül, méretében és adottságaiban alkalmas
lenne egy minden igényt kielégítő (pl. árnyékolók, futtató, mosdók, vendéglátóhelyek, stb.)
kutyás park létrehozásra a Balaton parton. Köztudott azonban az is, hogy a kutyások
zöme, azon túl, hogy együtt fürdik kedvencével, pl. napozásra már nem használja a
strandokat, maximum más kutyásokkal beszélgetve közösségi életet élnek azon, így a
jelenlegi koncepcióban a terület mérete nagyobb területetigénnyel nem járna. Éppen ezért
amennyiben jogszabályi akadálya nincs, a 2022 évi nyári szezonra kísérleti jelleggel
kutyafürdető hely kijelölésére tennék javaslatot az alábbiak szerint:
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Javasolt helyszín kutyafürdetéshez
A helyszíni javaslat során - hangsúlyozni szeretném, hogy ismereteim szerint - figyelembe
vettem a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében, a természetes fürdővíz
és fürdőhely védőterülete a vízfelületen minden irányban 100-100 m kiterjedésű, a
vízparton pedig - az igénybe vett területen kívül - legalább 10 m szélességű védőterületet
kijelölését.1 Ez alapján az Ady Endre utcából a Legfelsőbíróság kültéri “kondi-területe“
mellett vezető sétány torkolatától keletre, az OTP Hotel felé eső cca. 60 méteres parti
sávot javaslom.

A terület adottsága mellett szól:

- kevéssé forgalmas, ingerszegény helyszín;
- településközpontból több irányból megközelíthető gyalogosan (Boszorkány lépcső,
vasút aluljáró, stb.);

- vízbejutás lehetősége ugyan lépcsővel, de megoldható (ezt nem minden kutya szereti);
- a védett nádas élővilágát sem zavarja, mivel annak szélén helyezkedik el a terület;

1

kijelölt fürdőhelyre vonatkozó védőterület
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- A koncepcióban javasolt helyszín, lehetőséget adhat továbbá, egy alternatív, 441
méteres kerülő útvonallal azoknak is, akik a parti séta közben a kutyák miatt félnek
átmenni a fürdetésre kijelölt szakaszon.

További egyeztetést igénylő feladatok kutyafürdetőhöz
- Legfelsőbíróság “stég” engedélyének egyeztetése (hely- és időbeli hatály);
- egyeztetés a fürdőhely szomszédos ingatlantulajdonosaival (Legfelsőbíróság, OTP
Hotel, Szemes Hotel);

- hulladékgyűjtő konténerek ürítésének és a terület karbantartásának megszervezése
(konténerek biztosításnak lehetőségei - OTP);

- kutyapiszok gyűjtő zacskóval ellátott konténerek elhelyezése, zacskók folyamatos
biztosítási, gyűjtésének megszervezése;

- személyzet biztosítása időszakos területfelügyeletre (Kft);
- információs tábla kihelyezése (Turisztikai Egyesület bevonása);
- közösségi együttélés szabályainak harmonizálása;
- későbbi fejlesztési javaslat piszkító homokozó kialakítása az ebek számára dolguk
elvégzéséhez;

- erős kommunikáció (információs táblák, magánszálláshelyek bevonása, szokásos
csatornák (weboldal, FB, FB csoportok, Hírmondó, stb.)).

vs. 2.

Kutyafürdető kijelölése Balatonszemesen Pilot Projekt

2022. január 16.

Képek a parti sávról
A sétánytól nyugatra:

A sétánytól keletre:
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Védősáv a Vigadó strand melletti ároktól
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Szomszédos környezet
Szemes Hotel

OTP Hotel Szemes (a képen látható zöld kerítéstől a fehér kerítésig tart a Legfelső
Bíróság területe kb. 6-8 méter)
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Módosítása 2022 január 14-i ülést követően
A megbeszélésen megismert tervek alapján a Vadvirág kemping tulajdonosának ígérete
szerint, a kemping bejárata mellett kutyás strandot hoz létre. Néhány évvel ezelőtt
Balatonbogláron hasonló, “nyaraló” környezetben próbált az önkormányzat kutyastrandot
kijelölni, de a lakosság többszöri tiltakozása miatt az ötletet elvetették. Ez a veszély itt is
fennállhat, mert a terület egy szűk nyaralóközösség övezete mellett helyezkedik elő, ami
előtt a partszakaszon több tábla is tiltja a kutyák fürdetését. Azonban a strand
megnyitásával a kutyások tömeges megjelenésére kell számítani, még akkor is, ha annak
célja csak a szolgáltatás elérése.
Ezzel egyidejűleg felmerült az ötlet a település tava melletti kutyafuttató lehetőségének
megvizsgálására. Ismereteim szerint a település tava a 2050/4 hrsz. ingatlanon fekszik,
amely a weboldalon elérhető információk szerint a “Hunyadi-kastély ex-lege műemléki
környezete”.

A műemlékvédelem sok esetben köti a kezeket, de a kutyafuttatók esetében talán
szerencsés, hogy jelenleg nincs jogszabályi előírás a kutyafuttatók térbeli
elhatárolása (kerítés). Budapesti példa az ún. kutyás parkok, ahol kerítés nélkül jelölnek
ki egy adottságaiban alkalmas közterületet a kutyák szabad futtatása. Ez a megoldás
előnyös, mert:
- nincs kerítés telepítési költség, elég néhány tábla kihelyezése
- a kutya minden esetben a gazdája, vagy az éppen sétáltató személy felelőssége marad.
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Számítások zárt kutyafuttató kialakítására
Kutyafuttatók méretére előírás nincs, de városi környezetekben a tapasztalatok azt
mutatják, hogy már egy 10x30m terület is kielégíti a kis- és közepes testű kutyák
lemozgatásához szükséges helyigényt.
A tó környékére kijelölt kutyafuttató helyszínjavaslata és mérete:
A főút melletti járda és az ottani gyalogos közlekedés miatt ideálisabb kijelölés lehet a tó
délnyugati szegletének zöld területe. Ezen koncepció szerint, egy cca. 50x20 méteres,
részben árnyas, de főleg napos terület alkalmas lehet a kijelölésre. (A napos területet nem
a társállátok, hanem a természetes környezetből adódóan észlelhető kistestű élőlények
által terjeszt(het)ő kullancsok és egyéb paraziták megtelepedése miatt tartom fontosnak.)

A bekerülési költség mellett szól, hogy a területet
- tréningezésre, oktatásra kutyakiképzőknek,
- de akár kutyás rendezvényekre is ki lehet ajánlani,
és ezzel a bevétellel hozzájárulva az éves fenntartási költségekhez.
Gazdasági szempontból bővítené a lehetőségeinket, ha a tó délnyugati része alkalmas és
engedélyezett lenne kutyafürdésre, ami a területen a vendéglátó vállalkozókeddet is
meghozhatná (lsd. Keszthely kutyusstrand).
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Kutyafuttató kialakításának költségkalkulációja
Tétel

egységár

Mennyiség

Összesen

Zárt kutyafuttató telepítési költségei
* Kinizsi ST10/3K táblás kerítés (kiskerti)
Szélesség: 2500 mm, magasság: 1500 mm,
huzalvastagság: Könnyű (D4), osztásköz: 75
mm

5571 Ft

57 db

317 547 Ft

* Csőoszlop 2000, átmérő: 38 mm,
magasság: 2000 mm

2781 Ft

62 db

172 422 Ft

* Táblarögzítő (kiskerti)

296 Ft

186 db

55 056 Ft

* Zárósapka (kiskerti)

100 Ft

62 db

6 200 Ft

70 000 Ft

1 db

70 000 Ft

Kiskapu
Egyszeri kerítéstelepítési bruttó ár összesen
(További költségek a lenti tételek)

621 225 Ft

Nyitott kutyáspark költségei
Kutyaürülék konténerek

82 360 Ft

2 db

164 720 Ft

Zacskóadagoló

14 605 Ft

2 db

29 210 Ft

1 db

50 000 Ft

Tájékoztató tábla és marketing
Egyszeri bruttó ár összesen
*** Canis Compost – kutyaürülék-felszedő
lebomló zacskó

243 930 Ft
20,32 Ft

2000 db

Folyamatos terület karbantartás (ürítés, töltés)
Kft ajánlata szerint

40 640 Ft
?

Éves karbantartási és fenntartási költség
* kalkulátor használata: https://www.steelvent.hu/kerites-kalkulator/szamitas
** https://kutyagumi.com/uzlet/canis-polis-kutyaurulek-gyujto-edeny-midi-box-adagoloval/
*** https://kutyagumi.com/uzlet/canis-compost-kutyaurulek-felszedo-lebomlo-zacsko-200-db/
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Kutyás játékok és árak
Termék

Egységár

db

Összesen

4 490 Ft

3 db

13 470 Ft

AGILITY FUN &
SPORT
SZLALOM-SZETT

13 990 Ft

2 szett

27 980 Ft

AGILITY FUN &
SPORT
AKADÁLYKARIKA
KUTYÁKNAK

9 559 Ft

4 db

38 236 Ft

AGILITY KARIKA

16 500 Ft

1 szett

16 500 Ft

TRIXI AKADÁLY

61 110 Ft

1 db

61 110 Ft

AGILITY FUN &
SPORT
UGRÓAKADÁLY
KUTYÁKNAK

157 296 Ft

Az eszközök beszerzési- és a terület kialakítási költségei közösségi gyűjtésből is
finanszírozható a balatonszemesi egyesületek bevonásával és támogatásával.
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Jogszabályi környezet kutyafuttatóhoz
Míg a 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 193.§2-a kizárólag „természeti és
védett természeti területen, vagy vadászterületen,” illetve „közforgalmú közlekedési
eszközön” teszi kötelezővé a póráz használatát, addig a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17.§ (1) bek. szerint „Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet ebet csak pórázon lehet vezetni.” A fentiekből látható hogy idézet kormányrendelet rögzíti,
hogy belterület közterületen az ebéd csak pórázon lehet vezetni kivéve az ebéd
futtatására kijelölt terület.

Közösségi együttélés szabályainak harmonizálása
9. §
[Az állattartással kapcsolatos magatartások]
(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
•
a) a Balatonba állatot tiltott helyen bevisz, beenged,
•
b) ebet póráz nélkül közterületen sétáltat, harapós és támadó természetű ebet
szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet
•
c) az általa tovább tartani nem kívánt állatot elhagyja, annak további elhelyezéséről
nem gondoskodik
•
d) a település területén a kedvtelésből tartott kisállat vagy gazdasági haszonállat
tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem
akadályozza meg, vagy azt kóborolni hagyja
•
e) nem gondoskodik arról, hogy az általa kedvtelésből tartott kisállat vagy
gazdasági haszonállat a környező lakóközösség kialakult élet-és szokásrendjét (pl.
bűzzel, zajjal stb.) tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
(2) Aki ebet – szolgálati, vakvezető és jelző ebek kivételével - szökőkút medencéjébe,
oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport intézmények területére, kegyeleti helyre,
vagy játszótérre bevisz vagy bevezet, illetve kóborolni enged közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
2

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) * természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) * szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,
d) * vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya
kivételével - beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(2) * Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló
megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(2a) * E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának
szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya.
(3) * Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett
természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati
természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.
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