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5. Az erdőben sétálva mindig gondoljunk arra, 
hogy a városok belterületével határos része-

ken, a lakott területeken is egyre gyakrabban meg-
jelenő vaddisznóállomány apasztása érdekében ma-
gaslesekről történő vadászat folyik. A lesek környé-
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vagy nyakörvre szerelhető villogóval látjuk el. A 

Láthatósági mellény

város környéki erdőkben jelentős természetvédelmi 
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területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és 
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9. ne feledjük: a felelős kutyatartó elsősorban 
saját kutyája, a város körül megmaradt ter-

mészeti környezet és kiránduló embertársai védelme 
miatt tartja be az erdei kutyasétáltatás írott és írat-
lan szabályait!

A kiadvány a következő szervezetek együttműködé-
sével készült:



1. Az erdei kutyasétáltatás során mindig vegyük 
figyelembe, hogy az erdő nem csak a miénk: 

az erdei állatok és a védett növények számára élettér 
az erdő, kutya nélküli természetjárók, gyerekek és ke-
rékpárosok sokasága élvezi kedvencünkkel egy időben 
és ugyanazon területen az erdei levegőt. A békés egy-
más mellett élés érdekében mindig tekintsünk úgy 
a kutyánkra, ahogyan az egy másik erdőjáró számá-
ra megjelenik: vegyük figyelembe a többiek, külö-
nösen a gyerekek és gyerekes szülők szempontjait!

2. a felelős kutyatartás legfontosabb alapsza-
bálya, hogy kutyánk megfelelően szociali-

zált, képzett, bármilyen kritikus helyzetben vissza-
hívható, illetve 
fegyelmezhető 
legyen! Engedel-
mességi alapkép-
zés nélküli ku-
tyát póráz nélkül 
sétáltatni akár 
az erdőben, akár 
bárhol másutt felelőtlenség, amely kiszámíthatatlan 
következményekkel járhat és kockára teheti emberek 
és kutyák biztonságát. 

Rövid tájékoztató anyagunkkal szeretnénk hozzájá-
rulni ahhoz, hogy az erdőt békében, egymás zavarása 
nélkül látogathassák együtt kutyások és kutya nélkül 
kirándulók, továbbá a kutyák az erdő állatait és termé-
szeti értékeit se veszélyeztessék. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
célkitűzése az is, hogy segítsen a kutyatartóknak meg-
óvni kedvenceiket mindazoktól a problémáktól, ame-
lyek az erdőkben a szabályok és normák ismerete és 
betartása nélkül érhetik őket.

Az erdei kutyasétáltatás kilenc pontja

kutyatartókkal, civil- és szakmai szervezetekkel 
közösen fogalmaztunk meg kilenc, a kutyasétálta-
tással kapcsolatos alapvető erdei viselkedési elvet, 
amelyek betartása reményeink szerint sokunk erdei 
nyugalmát és biztonságérzetét növeli a jövőben. 

3. Az erdőben kutyát sétáltatva feltétlenül tart-
suk szem előtt, hogy a kutya ragadozó állat. 

szabadon elengedve az erdőben, hosszabb- rövi-
debb időre felügyelet nélkül hagyva számos konf-
liktushelyzet adódhat az erdő élővilága és a ku-
tya között, amelyek elsősorban az erdő állatait ve-
szélyeztetik: 
•  A legszelídebbnek tartott házi kedvenc is meg-

kergetheti az erdei állatokat. Ilyenkor akár hosz-
szabb időre is szem elől téveszthetjük. Például egy 
legyengült őzgida a kutya kitartó kergetésének ha-
tására el is pusztulhat. Kutyánk távoli vidám csa-
holását hallva gondoljunk arra, hogy ez egyben 
valamilyen erdei állat riadt menekülését is jelent-
heti, amit mi észre sem veszünk.

•  A kutya felzavarhat költő madarat, kiáshatja az ür-
gét vagy a vakondot.

•  Rosszabb esetben el is pusztíthatja a nála kisebb ál-
latokat, pl. békákat, gyíkokat, siklókat, fiatal mada-
rakat, kisemlősöket, 
feldúlhatja a földön, 
vagy alacsonyan fész-
kelő madarak fészke-
it, pl. fák kimosódott 
gyökerei között vagy 
bokrok alacsony zó-
nájába rakott, továb-
bá szedres szövedékbe földre rakott fészkeket. 

•  védett területeken, így a fővárost övező Budai 
Tájvédelmi Körzetben vagy a Dunakanyar ked-
velt kirándulóhelyein (Pilis, Visegrádi-hegység,  
Börzsöny) elsődleges természetvédelmi cél az 

élőhelyek és a helyi élővilág védelme. Ez 
magában foglalja mind a védett, mind a nem 
védett fajok megóvását, életkörülményeik 
fenntartását, élőhelyük nyugalmának bizto-
sítását.

4. Az erdőben kutyát sétáltatva ne feled-
kezzünk meg a legfontosabb veszély- 

 forrásokról: 
•  Az erdei séta előtt gondoskodjunk kullan-

csok és bolhák riasztására alkalmas nyak-
örv vagy egyéb védő eszköz használatáról, a 
sétából hazaérve alaposan vizsgáljuk át a ku-
tyát, távolítsuk el róla a kullancsokat.

•  A kutyák közötti agresszív összecsapások 
súlyos sérülést okozhatnak állatnak és gaz-
dájának egyaránt. 

•  A malacait védő vaddisznókoca viszont-
támadása veszélyes lehet a kutyára, de a 
gazdájára nézve is (a kutya felbőszítheti a vad-
disznót, a felbőszített állatot a gazda közelébe 
vonzhatja).
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kEdvEs kutyás 
Erdőlátogatók!

Parkerdőben

Kiképzés

Az erdei pihenés mindenkit megillet Vadkan

Pilisi fokozottan védett 
pannon gyík
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5. Az erdőben sétálva mindig gondoljunk arra, 
hogy a városok belterületével határos része-

ken, a lakott területeken is egyre gyakrabban meg-
jelenő vaddisznóállomány apasztása érdekében ma-
gaslesekről történő vadászat folyik. A lesek környé-
kén a hajnali és esti órákban megjelenő, gazdájuk 
felügyelete alól kikerülő kutyák ellehetetlenítik 
a vaddisznók számának szabályozását. 

6. lehetőség szerint a napfelkeltétől nap-
nyugtáig terjedő időszakban sétáljunk 

kedvencünkkel az erdőben, mert a magaslesek-
ről történő vadászat leggyakrabban a hajnali, az esti 
és az éjszakai órákban zajlik. A vadászat és a vadá-
szok célja a vadállomány kordában tartása. Kutyára 
a vonatkozó jogszabályok értelmében kizárólag ak-
kor adhatnak le lövést, ha az emberre-, vadra támad, 
és a vad sérelme másként nem hárítható el.

7. Akkor óvhatjuk meg kedvencünket leghaté-
konyabban, ha erdei sétáltatás során jól lát-

ható jelzéssel, például láthatósági mellénnyel 
vagy nyakörvre szerelhető villogóval látjuk el. A 

Láthatósági mellény

város környéki erdőkben jelentős természetvédelmi 
károkat okoznak, és a kirándulók körében riadalmat 
keltenek a sokszor falkába verődő kóbor kutyák, 
ezért nagyon fontos, hogy az erdészek, vadászok és 
állatrendészeti szakemberek számára egyaránt jól 
felismerhető módon megkülönböztessük tőlük ked-
vencünket.

8. Mindezek ismerete mellett ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy a Szabálysértési törvény 

193. § (1) bekezdése értelmében: aki a felügyelete 
alatt álló kutyát természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és 
a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elen-
gedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ 
el. Hasonló jogszabály nem csak hazánkban, hanem 
más fejlett országokban is hasonlóan érvényben van. 

9. ne feledjük: a felelős kutyatartó elsősorban 
saját kutyája, a város körül megmaradt ter-

mészeti környezet és kiránduló embertársai védelme 
miatt tartja be az erdei kutyasétáltatás írott és írat-
lan szabályait!

A kiadvány a következő szervezetek együttműködé-
sével készült:
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