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Tisztelt Bizottság! 
 

Az Üllői út Ferenc körút és Nagyvárad tér közötti szakaszának páratlan oldalán, 2021 végén 

kutya-WC-k telepítését tervezte az önkormányzat. A telepítést megelőző folyamat részeként 

kikértük az Üllői úton található lehetséges helyszínek közelében élő lakosok véleményét a kutya 

illemhelyekről. Felvettük a kapcsolatot a Fővárossal az engedélyezés folyamatával 

kapcsolatban, valamint tapasztalat megosztásra, információszolgáltatásra kértük fel a XIII. 

kerületi önkormányzatot, hiszen a XIII. kerületben évek óta működik homokkal felszórt, tálcás 

kutya-WC. Árajánlatot kértünk a FESZOFE Nonprofit Kft.-től, és egyeztettünk a kerületben is 

működő ZöldEb Egyesülettel.  

A lakosság véleményének becsatornázásához plakátokat, szórólapokat készítettünk, melyeket 

kihelyeztünk az érintett házak kapuira, a társasházak közös helyiségeibe, valamint a lakosok 

postaládáiba is eljuttattuk a szórólapokat a házak közös képviselőinek segítségével, akik e-

mailben is értesítették a lakókat. A visszajelző lakosok közel egyhangúan támogatták a kutya-

WC-k telepítését, bár azt a növénykazetták tehermentesítéséhez, a növényzet tisztán tartása és 

növekedése érdekében látták jó ötletnek. Néhány kutyatartó lakos szkeptikus volt a kutyák 

rászoktathatóságának tekintetében, de abban minden lakos egyetértett, hogy valamilyen 

megoldásra szükség van az elszaporodó kutyapiszok megszüntetésére, valamint a növényzet 

megőrzésére. 

Felvettük a kapcsolatot a fővárossal is, az engedélyezés folyamatához azonban pontos 

projektleírásra és helyszínekre van szükség, ennek hiányában az illetékesség sem 

megállapítható. 

Felkerestük a XIII. kerületi Kerületi Közszolgáltató Zrt-t is, hogy tapasztalataikról, 

költségeikről, a fenntartáshoz és tisztításhoz szükséges eszközeikről képet kapjunk. Az alábbi 

kérdéseket küldtük meg többszörösen is a részükre: 

- Mennyire használják a kutya WC-ket a kutyatartók? Előnyben részesítik azt a kutyusok 

szemben a járdával, fa kazettákkal, járda menti kisebb füves-kavicsos részekkel?  

- Érkezett visszajelzés a lakosságtól a rászoktatással kapcsolatban? 

- Használtak bármilyen jellegű ösztönzőt a lakosság számára, ami segítette, hogy többen 

használják a WC-ket? Ha igen, mik voltak ezek? 

- Ki végzi a WC(k) takarítását és milyen rendszerességgel? Hogyan tartják karban és 

milyen rendszerességgel? 

- Érkezett bármilyen pozitív vagy negatív visszajelzés a lakosságtól a kutya WC-kkel 

kapcsolatban? 

 

Kérdéseinkre sem elektronikus úton, sem telefonon nem kaptunk visszajelzést a XIII. kerületi 

Kerületi Közszolgáltató Zrt-től, többszöri megkeresésünk ellenére sem. Az önkormányzat 

köztisztasági csoportja azt a tájékoztatást adta, hogy a kutya WC-k telepítése idején ott dolgozó, 

a projektben illetékes kollégáik már nem dolgoznak az önkormányzatnál, és a XIII. kerületi 

Kerületi Közszolgáltató Zrt.-hez irányítottak. 



Árajánlatot kértünk a FESZOFE Nonprofit Kft-től 4 db, homokkal feltöltött, 50 cm magas 

kerítéssel ellátott, 3x1.5 méteres tálcás kutya-WC-k telepítésére burkolatbontással, illetve 

anélkül: 

* Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) 

1 db kutya WC telepítése 
burkolat bontása nélkül 

1.184.172.- 1.503.898.- 

4 db kutya WC telepítése 
burkolat bontása nélkül 

4.736.688.- 6.015.594.- 

1 db kutya WC telepítése 
burkolat bontással 

1.378.554.- 1.750.764.- 

4 db kutya WC telepítése 
burkolat bontással 

5.514.216.- 7.003.054.- 

*2021. december 15. 

Az árajánlatot, valamint a ZöldEb egyesület szakmai véleményét figyelembe véve úgy láttuk, 

hogy a homokkal felszórt, tálcás kutya WC-k nem hoznának kielégítő eredményt a kazetták 

tehermentesítésében. A homokos kutya illemhelyek nem vonzóbbak a kutyák számára, mint a 

növénnyel-földdel borított kazetták. A „hagyományos” kutya-WC-ket minimum heti 

rendszerességgel szükséges takarítani, főként a keletkező szagok megelőzése érdekében.  

A ZöldEb egyesület 2022 nyarán sikerrel tesztelt egy Cseh kutyapiszoárt (DOG-PEE), mely 

kialakítása révén magában tartja a szagokat, melyeket a kutyák megéreznek, ez pedig ösztönzi 

őket a használatára. A DOG-PEE külső borításán lyukak vannak, belsejében pedig egy 

kialakított tér, amelyben kis mennyiségű vizelet tárolódik, hogy illatnyomot hozzon létre. Mivel 

az illatnyom nem vész el (mint például az eső által lemosott oszlop esetében), vonzó a kutyák 

számára, nemcsak a formája, hanem különösen a szaga miatt. Az illatnyom mennyisége éppen 

annyi, hogy emberek számára nem zavaró, ahhoz viszont megfelelő erősségű, hogy a kutyák 

érezzék. Kialakításának és súlyának köszönhetően alkalmas önálló kihelyezésre, akár 

kutyaürülék gyűjtővel felszerelve, és csak vizes lemosást igényel. A DOG-PEE Urban falai 

tartós betonból készülnek, így nemcsak a súlyos időjárási viszontagságoknak, hanem a 

vandalizmusnak is ellenállnak. Csehország több városának közterületein, utcákon és parkokban 

is telepítettek összesen több száz kutya piszoárt, többek között Brnoban és Prágában is.  

1 db DOG-PEE kutyapiszoár beszerzésére és kihelyezésére kértük fel a Feszofe Kft-t, kísérleti 

jelleggel. Tekintettel arra, hogy a szomszédos Ludovika tér populáris helyszín a kutyatartók 

körében, valamint, hogy a ferencvárosi oldalon nem található lakóház, az Üllői út 99. szám 

előtti járdaszakaszon tesztelnénk a kutyapiszoárt, így minimalizálhatjuk az esetleges negatív 

hatásokat a lakosságra nézve. 

 

Budapest, 2022. október 05.   

 

Döme Zsuzsanna s.k. 

     alpolgármester 


