
KÖZLEMÉNY- Veszélyes kutya a Naplás-tó melletti erdőben 

A XVI. kerületi Önkormányzat közleménye a 2020.10.24-én történt kutyatámadásról 

2020.10.24-én a XVI. kerületben (Budapest Főváros közigazgatási területén belül), a Naplás-tó melletti 

erdőben, egy tulajdonos és póráz nélküli eb váratlanul megtámadott egy kistermetű, szabályosan, pórázon 

sétáltatott kutyát és a tulajdonos család – szülők és gyermekük – szeme láttára szétmarcangolta.  

Az eset után a tulajdonosok bejelentést tettek a rendőrségen és a BRFK XVII. kerületi kapitányság járőrei 

intézkedtek. 

Az Önkormányzat illetékesei 2020.10.24-én este értesültek az esetről, másnap reggel megkezdték az 

intézkedést. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai felderítették a helyszínt, megtalálták az ebet és a 

gazdáját, aki egy hajléktalan viskóban él az erdőben. A tulajdonos elismerte kutyája tettét és az azonosítás 

érdekében megengedte, hogy a kutyáról fényképfelvétel készüljön. A megtámadott eb tulajdonosai 

azonosították a támadást elkövető kutyát, ezért a mezőőrök visszatartották a kutyát és gazdáját a további 

intézkedésig. Az Önkormányzat illetékese 2020.10.25-én 11.16 perckor kérte a FÖRI – Állategészségügyi 

Szolgálatának segítségét, majd a támadást elkövető eb mielőbbi elszállítása érdekében összekapcsolta 

egymással a FÖRI és a Mezei Őrszolgálat munkatársát.  

Ezt követően a FÖRI megtagadta a kiszállást a nehéz megközelítésre hivatkozva és visszautasították a 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat segítségét is. Megkérték az Újpesti Állatmentő Liga munkatársait, hogy 

szálljanak ki a helyszínre. Az Állatmentő Liga kizárólag abban az esetben veheti gondozásba az állatot, ha 

tulajdonosa lemond róla. A gazda azonban nem mondott le kutyájáról, így az eb maradt az erdőben és azóta 

többen is látták szabadon.  

A FÖRI – Állategészségügyi Szolgálatának gondatlansága miatt jelenleg a veszélyes ebet a Rákosmenti Mezei 

Őrszolgálat és a XVI. kerületi Önkormányzat munkatársai nem találják a környéken, így az őszi szünetben a 

Naplás-tó környékén sétáló családok és sétáltatott kutyák életveszélynek vannak kitéve.  

Önkormányzatunk levélben fordult a FÖRI igazgatójához és kérte az ügy azonnali kivizsgálását.  

 

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai folyamatosan 

ellenőrzik a környéket, de ezzel együtt arra kérjük a 

lakosságot, hogy az agresszív kutya befogásáig ne sétáljanak a 

Naplás-tó melletti erdőben!  

Ha valaki mégis arra jár és látja a képen látható kutyát, kérjük, 

azonnal hívja a  

 Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot: 06-20-331-8001 vagy a 

 Közterület-felügyeleti Irodát: 06-20-808-9769 

 

Budapest, 2020.10.27. 

XVI. kerületi Önkormányzat 

 

 

 


