
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tisztítandó területek jegyzéke és takarítási gyakorisága 

2015. év 
 

A 48/1994. (VIII. l.) számú Budapest Főváros Közgyűlésének önkormányzati rendeletében foglaltak 

alapján Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő 

Nonprofit Részvénytársaság között évente megkötött Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződés 

mellékletét képezi a tisztítandó területtakarítási gyakorisága. 

A takarítási gyakoriság meghatározása a Fővárosi Önkormányzat mindenkori költségvetésében 

köztisztasági feladatokra biztosított összeg, valamint a több évtizedes gyakorlati tapasztalatok 

figyelembe vételével a Közszolgáltató által történik. 

A szolgáltatás teljesítésének üteme azonban a felmerülő feladatokhoz, az időjárás adta lehetőségekhez 

igazodik. Így csak annyiban használhatóak ki a nyári kapacitások, hogy azok ne sodorják veszélybe a téli 

munkaóra szükségletet. Amíg ugyanis a nyári teljesítéssel van mód takarékoskodni, a téli hóeltakarítást 

nem lehet halogatni, így a kapacitás felhasználással sem lehet takarékoskodni. Ebből adódóan nyári 

időszakban a tisztítandó területek takarítási gyakorisága a "maradék elv" alapján határozható meg, azaz a 

mindenkor fennmaradó forrás nyújthat csak fedezetet a közterület takarítási munkákhoz.  

A fentiek alapján a tisztítandó területek takarítási gyakorisága kerületi bontásban, ezen belül is az egyes 

útvonalak, területek frekventáltságának figyelembe vételével készült. Elsődleges szempont volt, hogy a 

nagy idegen – és gyalogos forgalom által érintett, illetve a sűrűn kiépített – elsősorban belső kerületi – 

területek takarítása, a biztosított pénzügyi fedezett nyújtotta lehetőségeken belüli rendszerességgel 

megtörténjen. A feladatokat a meglévő kapacitások átcsoportosításával, a munkák átszervezésével lehet 

csak elvégezni, ami azt jelenti, hogy a többi területen ennél lényegesen ritkábban kerülhet sor a 

takarításra. Mindenképpen teljesítendő célkitűzés azonban, hogy a nyári időszakban minden területen sor 

kerüljön egy–két alkalommal valamilyen technológiával (kézi–, gépi takarítás) a közterületek 

takarítására. 

Az előzőekben leírt rendszeres napi úttisztítási feladatokon túl kiemelt fontossággal bírnak a különböző 

társadalmi eseményekkel kapcsolatos rendezvények–, megemlékezések helyszíneinek, érintett 

útvonalainak közterületi rendjét biztosító munkák. Továbbá nyári időszakban rendszeresen jelentős 

kapacitást igénylő feladatként jelentkezik a kánikula idején végzendő útlocsolási tevékenység. 

Tekintettel arra, hogy a Főváros lakossága leginkább a zártsorú, magas beépítésű belvárosi és kerület– 

központú területeken szenvedi el legnagyobb mértékben a kánikula káros hatásait, ezekre a területekre 

koncentrálva kell végezni a locsolási munkát. Ezen feladatok halaszthatatlansága miatti 
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költségfelhasználás – a mindenkori téli időjárás miatti költségigényt is figyelembe véve – behatárolja a 

nyári időszakban általános úttisztítási tevékenységre fordítható pénzügyi fedezetet. 

E fennmaradó pénzügyi fedezet biztosította gépi– és kézi kapacitások takarítási gyakoriságok során 

történő felhasználásának dokumentálására kézi úttisztítási területen a munkaerő elosztó napló, gépi 

úttisztítási területen a garázsnapló, illetve a menetlevél szolgál. 
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I. kerület – Várkerület 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Budai Vár belső területe, Batthyány tér, Bem József rkp., Clark Ádám tér, Várkert rkp., Fő utca, 

Hunyadi János út, Palota út 

Hetente 2 alkalommal 

Sánc utca, Mihály utca, (Sánc utca és Szirtes út között), Szirtes út (Mihály utca és a Citadella között, 

Alkotás utca, (Magyar jakobinusok tere és Márvány utca között), Aranyhal utca, Halász utca, 

Jégverem utca, (Fő utca és Bem J. rakpart között), Markovits utca, Szilágyi Dezső tér, Vám utca, (Fő 

utca és Bem József rakpart között), Lánchíd utca, Budai Vár alagút, Jégverem utca, (Fő utca és Bem J. 

rakpart között), Vérmező út 

Hetente 1 alkalommal 

Döbrentei tér, Döbrentei utca, Batthyány utca, Hattyú utca, Batthyány utca, Hattyú utca, Attila út, 

Csalogány utca, Hegyalja út, Krisztina krt., Mészáros utca, Ostrom utca, Várfok utca, Ostrom utca és 

Vérmező út között) 

Havonta 1 alkalommal 

Közlépcsők Aladár lépcső Aladár utca-Hegyalja út között, Alagút lépcső Váralja utca-Palota út között, 

Bem rakpart lépcsői, Bugát lépcső Lovas út-Logodi utca között, Derék lépcső, Donáti lépcső Toldy 

Miklós utca-Iskola utca között, Franklin lépcső Iskola utca-Donáti utca között, Galeotti lépcső, Gránit 

lépcső Logodi utca-Lovas út között, Gyula lépcső, Ilona lépcső, Jácint lépcső, Jávorka Sándor lépcső, 

Jégverem lépcső, Kagyló lépcső, Korlát lépcső, Körmöci lépcső Attila út-Logodi utca között, Körmöci 

lépcső Tóth Árpád sétány-Lovas úti zöld rézsű teteje, Linzi lépcső, Logodi lépcső, Magas út lépcső, 

Orvos lépcső, Öntőház lépcső, Pala lépcső, Piroska lépcső, Sándor lépcső, Schulek lépcső, Szabó 

Ilonka lépcső, Széchenyi Lánchíd lépcsői, Szirtes lépcső, Tibor lépcső, Toldy lépcső, Zerge lépcső, 

Várkert rakpart lépcső 

Aluljáró takarítás 

Erzsébet híd budai hídfő, Lánchíd budai hídfő 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Lánchíd budai hídfő gyalogos 

aluljáró, Batthyány tér, Attila út, Hegyalja út, Krisztina kőrút, Szent Gellért rakpart, Várkert rakpart, 

Fő utca, Bem rakpart, Alkotás utca, Csalogány utca, Várfok utca, Hunyadi János utca, útvonalakon a 

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények 

felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Batthyány tér, Bem rkp, Bem rkp, Clark Ádám tér, Corvin tér, Erzsébet híd, Erzsébet híd le- és 

felhajtó útjai, Fő utca, Jégverem utca, Lánchíd utca, Széchenyi Lánchíd, Szent Gellért rkp, Szilágyi 

Dezső tér, Ybl Miklós tér, Bécsi kapu tér, Dísz tér, Dózsa György tér, Petermann bíró utca, 

Szentháromság tér, Tárnok utca. 
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Havonta 2 alkalommal 

Alagút, Alagút utca, Attila út, Döbrentei tér, Döbrentei utca, Krisztina krt, Sánc utca, Szarvas tér, 

Szirtes utca, Hunyadi János út, Országház utca, Ostrom utca, Palota út, Várfok utca, Vérmező út. 

Havonta 1 alkalommal 

Alkotás utca, Angelo Rotta rkp, Apród utca, Átkötő utak, Friedrich Born rkp, Hegyalja út, Raoul 

Wallenberg rkp, Sztehlo Gábor rkp, Sztehlo Gábor rkp. Aladár utca, Batthyány utca, Czakó utca, 

Csalogány utca, Dezső utca, Fazekas utca, Fortuna utca, Győző utca, Hattyú utca, Hess András tér, 

Mária tér, Márvány utca, Mészáros utca, Mihály utca, Mikó utca, Naphegy tér. 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként 

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól –falig” történő takarítás:  

Vár és környéke, Várfok utca, Lovas utca, Logodi utca, Mátrai utca, Mikó utca, Tábor utca, Fő utca és 

mellékei, Bem rkp., Várkert rkp., Csalogány utca, Donáti utca, Iskola utca, Szabó Ilonka utca, 

Batthyány utca, Hattyú utca 

Tavaszi és Őszi munkatervben 

Hídmosás 

Lánchíd  

Alagút mosás 

Váralagút 
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II. kerület – Adyliget, Budakeszierdő (egy része), Budaliget, Csatárka, Erzsébetliget, Erzsébettelek, 

Felhévíz, Gercse, Hársakalja, Hárshegy, Hűvösvölgy, Kővár, Kurucles, Lipótmező, Máriaremete, 

Nyék, Országút, Pálvölgy, Pasarét, Pesthidegkút-Ófalu, Petneházyrét, Remetekertváros, Rézmál, 

Rózsadomb, Szemlőhegy, Széphalom, Szépilona, Szépvölgy, Törökvész, Újlak (egy része), Vérhalom, 

Víziváros (egy része), Zöldmál 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Bem József tér, Dékán utca, Fény utca, Lövőház utca, Margit körút, Széll Kálmán tér, Retek utca, 

Széna tér 

Hetente 2 alkalommal 

Bem rakpart, Bem József utca, Fő utca, Frankel Leó utca, (Bem József tér és Üstökös utca között), 

Margit híd budai hídfő járdái, le– és felhajtója, Bajvívó utca, Bakfark B. utca, Csapláros utca, Erőd 

utca, Szász Károly utca, Jurányi utca, Kapás utca, Varsányi Irén utca, Fekete Sas utca, Fényes Elek 

utca, Henger utca, Kis Rókus utca, Kitaibel Pál utca, Lipthay utca, Petrezselyem utca, Tizedes utca, 

Tölgyfa utca, Csalogány utca, Fazekas utca, Török utca, Üstökös utca, Vidra utca, Vitéz utca, Keleti 

Károly utca, (Bimbó út és Marcibányi tér között), Marcibányi tér 

Havonta 2 alkalommal 

Zsigmond tér (főpálya), Margit körút – Margit utca – Rómer Flóris utca – Szemlőhegy utca – Ady 

Endre utca – Bimbó út – Keleti Károly utca, ált. hat. ter., Árpád fejedelem útja (Margit híd és 

Zsigmond tér között), Lajos utca, Csévi utca, Kapy út, Kelemen László utca, Árpád fejedelem útja 

(Zsigmond tér és Szépvölgyi út között), Bimbó utca, Pusztaszeri út, Szemlőhegy utca, (Rómer Flóris 

utca és Vérhalom utca között), Szépvölgyi út (Lajos utca és Pusztaszeri út között), Vérhalom tér, 

Vérhalom utca, (Szemlőhegy utca és Vérhalom tér között) 

Havonta 1 alkalommal 

Közlépcsők Margit híd budai hídfő (Árpádfejedelem útja és alsó rkp. Között), Baka lépcső, Bogár 

lépcső, Boróka lépcső, Darázs lépcső, Ezredes lépcső, Felső Zöldmáli lépcső, Kavics lépcső, 

Lorántffy Zs. lépcső, Lublói lépcső, Margit lépcső, Mecset lépcső, Rét lépcső, Rókushegyi lépcső, 

Rómer lépcső, Veronika lépcső, Újlaki rakpart 

Aluljáró takarítás 

Frankel Leó utca, Margit híd budai hídfő 

Plakát–falfirka eltávolítás 

Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Széll Kálmán tér, Széna tér, Margit 

körút, Fő utca, Bem rakpart, Árpád fejedelem útja, Lajos utca, Szilágyi Erzsébet fasor útvonalakon a 

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok,  

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Margit híd, Margit híd le-, és felhajtó útjai, Margit krt, Széll Kálmán tér, Széna tér, Tölgyfa utca 

Havonta 2 alkalommal 

Árpád fejedelem útja, Bem József tér, Bem József utca, Bem rakpart, Fő utca, Lajos utca, Szilágyi 

Erzsébet fasor, Zsigmond tér, Várfok utca 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Adyliget
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budakeszierd%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budaliget
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csat%C3%A1rka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erzs%C3%A9betliget
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erzs%C3%A9bettelek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gercse
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rsakalja
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rshegy
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%B1v%C3%B6sv%C3%B6lgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91v%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurucles
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%B3tmez%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1riaremete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A9k_(Budapest)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1g%C3%BAt_(v%C3%A1rosr%C3%A9sz)
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lv%C3%B6lgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pasar%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pesthidegk%C3%BAt-%C3%93falu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Petneh%C3%A1zyr%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Remetekertv%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9zm%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsadomb_(Budapest)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeml%C5%91hegy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9phalom_(Budapest)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9pilona
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9pv%C3%B6lgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6kv%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajlak_(Budapest)
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rhalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADziv%C3%A1ros_(Budapest)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6ldm%C3%A1l


 

 

A körzethatárral jelölt területnél a takarítandó közterületek a magasabb gyakorisággal takarítottak nélkül értendők!  

2015. évi tisztítandó területek jegyzéke és takarítási gyakorisága  

– 6 – 

Havonta 1 alkalommal 

Angelo Rotta rkp, Budakeszi út, Hidegkúti út, Hűvösvölgyi út, Hűvösvölgyi út Szervizút, 

Nagykovácsi út, Slachta Margit rkp, Szilágyi Erzsébet fasor-Szervizút, Alsó Törökvész út, Apostol 

utca, Bakfark Bálint utca, Bimbó út, Budenz út, Cimbalom utca, Csatárka út, Csévi utca, Dékán utca, 

Fazekas utca, Felső Zöldmáli út, Fillér utca, Gábor Áron utca, Hankóczy Jenő utca, Hímes utca, 

Honfoglalás utca, Horvát utca, József Attila útja, Kapy utca, Kelemen László utca, Keleti Károly utca, 

Kerekhegyi utca, Lóczy Lajos utca, Margit utca, Máriaremetei út, Mecsek utca, Nagyrét utca, 

Ördögárok utca, Pasaréti tér, Pasaréti út, Pusztaszeri út, Retek utca, Rómer Flóris utca, Ruszti út, 

Sarolta utca, Széher út, Szemlőhegy utca, Szépvölgyi út, Szerb Antal utca, Szeréna út, Török utca, 

Törökvész út, Üstökös utca, Varsányi Irén utca, Vérhalom tér, Vérhalom utca, Zöldlomb utca, 

Zöldmáli lejtő 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól –falig” történő takarítás:  

Csalogány utca – Margit krt. – Bem felső rkp. ált. hat. ter., Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor 

– Gábor Áron út – Bimbó utca – Alvinci utca – Lövőház utca ált. hat. ter., Margit körút – Lövőház 

utca – Felvinci utca – Bimbó utca – Gábor Áron út – Törökvész út ált. hat. ter., Bimbó utca – 

Törökvész út – Vérhalom utca – Vérhalom tér – Szemlőhegy utca – Rómer Flóris utca ált. hat. ter. 
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III. kerület – Óbuda-Békásmegyer 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Flórián tér, Fő tér, Hídfő utca, Hajógyár, Laktanya utca, Kórház utca, Kolosy tér, Vörösvári út, 

Pacsirtamező utca, Szentlélek tér, Polgár utca, Tavasz utca, Harrer Pál utca, 

Hetente 2 alkalommal 

Szőlő utca, Heltay Jenő tér, Lajos utca, (Szépvölgyi út és Nagyszombat utca között), Nagyszombat 

utca, Pacsirtamező utca, Szépvölgyi út (Lajos utca és Seregély utca között), Szentendrei út (Flórián tér 

és Bogdáni út között), Vihar utca 

Hetente 1 alkalommal 

Bécsi út (Nagyszombat utca és Vörösvári út között), Árpád fejedelem útja, Árpád híd, Búza utca, 

Közlépcsők Árpád híd lépcsői, Mozaik utcai felüljáró lépcsői, Pók utcai felüljáró lépcsői, Tímár utcai 

felüljáró lépcsői 

Havonta 2 alkalommal 

Bécsi út (Vörösvári út és a Pomázi út között)., Mátyás király út (Szentendrei út és a Czetz János utca 

között), Tavasz utca – Szentendrei út – Raktár utca – Miklós utca – Vöröskereszt utca – Duna ált. hat. 

ter. 

Havonta 1 alkalommal 

Bécsi út (Szépvölgyi út és Nagyszombat utca között) Gyenes utca, Kiscelli utca, Lajos utca, 

(Nagyszombat utca és Serfőző utca között), Tímár utca, Zápor utca, Raktár utca, (Szentendrei út és 

Vihar utca között), Váradi utca, Vihar utca,  

Aluljáró takarítás 

Békásmegyer HÉV, Római fürdő, Köles utca, Raktár utca, Flórián tér, Szentlélek tér, Keled utca 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint az Árpád híd, Flórián tér, Árpád 

fejedelem útja, Lajos utca, Vörösvári út, Szentendrei út a Bogdáni útig útvonalakon a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről.  

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Árpád híd, Árpád híd le-és felhajtói 

Havonta 2 alkalommal 

Kolosy tér, Lajos utca, Nagyszombat utca, Pacsirtamező utca,  

Havonta 1 alkalommal 

11. sz. főút, Árpád fejedelem útja, Batthyány utca, Bécsi út, Bécsi út szervizút, Boglya utca, Flórián 

tér, gróf Esterházy János rkp, Hármashatárhegyi út, Jégtörő út, Királyok útja, Madzsar József utca, 

Mozaik utca, Nánási út, Ország út, Ország út Rákóczi utca, Serfőző utca, Slachta Margit rkp, 

Szentendrei út, Szépvölgyi út, Tavasz utca, Virág Benedek utca, Vörösvári út, Vörösvári út Szerviz-

út, Aranyhegyi út, Attila utca, Bogdáni út, Bojtár utca, Czetz János köz, Czetz János utca, Csalma 

utca, Csillaghegyi út, Donát utca, Dózsa György utca, Égető utca, Emőd utca, Erdőalja út, Ezüsthegy 

utca, Farkastorki út, Folyondár utca, Hadrianus utca, Hatvany Lajos utca, Hollós Korvin Lajos utca, 

Hősök tere, Huszti út, Jablonka út, Juhász Gyula utca, Kadosa utca, Keled utca, Királylaki út, 



 

 

A körzethatárral jelölt területnél a takarítandó közterületek a magasabb gyakorisággal takarítottak nélkül értendők!  

2015. évi tisztítandó területek jegyzéke és takarítási gyakorisága  

– 8 – 

Kolostor út, Kőbánya utca, Kunigunda útja, Máramaros út, Mátyás Király út, Mátyáshegyi út, 

Monostori út, Nád utca, Palicsi utca, Pók utca, Pomázi út, Pusztadombi utca, Pusztakúti út, 

Pünkösdfürdő utca, Remetehegyi út, Sújtás utca, Szent István utca, Táncsics Mihály utca, Törökkő 

utca, Váradi utca, Viharhegyi út, Záhony utca. 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Szentendrei út – Bogdáni út – Óbudai rkp. – Szentlélek tér – Tavasz utca ált. hat. ter. 

Tavaszi és Őszi munkatervben 

Hídmosás 

Árpád híd 
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IV. kerület – Újpest 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Árpád út (Váci út – Szilágyi út között és mellékek), Erzsébet utca, Latabár utca, Geduly utca, Kemény 

G. utca, Aradi utca, Temesvár utca, István út (Munkásotthon utca – Görgey utca között), Szilas 

lakótelep útvonalai, Lóverseny tér és az Óceánárok utcai csomóponti részek 

Hetente 1 alkalommal 

Váci út (XII. ker.-től – Megyeri útig), Külső Szilágyi út, (Óceánárok között utca – Homoktövis utca), 

Görgey A. utca, (István utca – Szilágyi út között és a mellékek), Váci út (Megyeri út és Székesdűlő 

között), Sporttelep utca, (Fóti utca – Óceánárok között), Hajló utca, Galopp utca, Intarzia utca, 

Falemez utca, Pácoló utca, Nyár utca, (Rózsa utca – Klára utca között és mellékek), Tél utca, 

(Pozsonyi utca – Rózsa utca között) valamint az ehhez tartozó gk. parkolók / Megyeri út (Váci út – 

Óceánárok között ), Nádasdy utca, Tóth Aladár utca, Munkásotthon utca, (Aradi utca – Rózsa utca 

között) és a gk. parkolók, Mártírok utca, Óceánárok utca, (Külső Szilágyi utca – Farkaserdő utca 

között), Bőröndös utca, Szíjgyártó utca, Baross utca, (Károlyi utca – Schweidel utca – ig ) 

Hetente 2 alkalommal 

Pozsonyi utca, Szent István tér és környéke, Rózsa utca, (Tél utca – Görgey A. utca között és ezen 

útrész gépkocsi parkolói) 

Havonta 1 alkalommal 

Homoktövis utca, Attila utca, (Árpád út és a Vécsey K. utca között), Fiumei út, Julianus barát utca, 

Károlyi S. utca, (Váci út és a Templom utca között), Megyeri út (Óceánárok utca és a Külső Szilágyi 

út között), Baross utca, Erdősor utca, Ugró Gy. utca 

Aluljáró takarítás 

Újpesti Városközpont  

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Árpád út, Fóti út, Váci út, Erdősor út, Farkaserdő utca, Fiumei út, Görgey Artúr utca, Homoktövis 

utca, Julianus barát utca, Kassai utca, Külső Szilágyi út, Megyeri út, Óceánárok utca, Petőfi utca, 

Szilágyi utca, Szilágyi utca felüljáró és szerviz-út, Víztorony körüli buszforduló 

Havonta 2 alkalommal 

István út, Pozsonyi utca, Aradi utca, Baross utca, Berda József utca, Berlini utca, Csányi László utca, 

Deák Ferenc utca, Elem utca, Iglói utca, Irányi Dániel utca, Istvántelki út, Károlyi István utca, Kiss 

Ernő utca, Kiss János utca, Leiningen Károly utca, Mildenberger utca, Nádor utca, Rózsa utca, 

Sporttelep utca, Szent Imre utca, Szent István tér, Szent László tér, Tél utca, Temesvári utca, 

Templom utca, Türr István utca, Vécsey Károly utca. 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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V. kerület – Belváros-Lipótváros 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Kossuth L. tér, Vértanúk tere, Városház utca, Szomory Dezső tér, Pilvax köz, Párisi utca, 

Kamermayer K. tér, Gerlóczi utca, Podmanicky tér, Bajcsy Zs. út (V. és VI. kerületi oldal), Nyugati 

tér, Vörösmarty tér, Bécsi utca, (Deák F. utca és Harmincad utca között), Harmincad utca, Vigadó 

utca, Deák F. utca, (Vörösmarty tértől a Bécsi utcáig), József A. utca, Széchenyi István tér, Váci 

sétány, Kristóf tér, Türr I. utca, Régiposta utca, Galamb utca, Aranykéz utca, Pesti B. utca, Alkotmány 

utca, Kecskeméti utca, Egyetem tér, Károlyi Mihály utca, Szervita tér, Bécsi utca, (Szervita tér és 

Deák F. utca között), Deák F. utca, (Bécsi utca és Deák F. tér között), Deák F. tér, Sütő utca, 

Fehérhajó utca, Szabadság tér, Régiposta utca, (Petőfi utca és Váci utca között), Párisi utca, Haris köz, 

Jászai M. tér, Balassi B. utca, Ferenciek tere (Északi és Déli oldal), Kígyó utca, Kossuth L. utca, Szép 

utca, Szabad sajtó utca, Károly krt. (V.–VI –VII kerületi oldal), Bajcsy Zs. út (Andrássy út az V. és 

VI. kerületi oldal), Gerlóczy utca, (Károly krt. – tól a Semmelweis utca – ig) Bárczy I. utca, Nádor 

utca, Október 6. utca, Apáczai Cs. J. utca, Vigadó tér, Dunakorzó, Fővám tér (V. és IX. kerület oldal ) 

Vámház krt. (V. és IX. kerületi oldal ), Múzeum krt. (V. és VIII. kerületi oldal), Kálvin tér (V. –VIII. 

–IX. kerületi oldal) 

Hetente 3 alkalommal  

Semmelweis utca, Vármegye utca, Vitkovics utca, Honvéd utca, Honvéd tér, Szemere utca, Szabadság 

tér, József nádor tér, Dorottya utca, Szende P. utca, Szent I. tér, Falk M. utca, Balaton utca, (Falk M. 

utca és Nagy I. között), Belgrád rkp., Irányi utca, Arany J. utca, Hold utca, Október 6. utca, Curia 

utca, Veres Pálné utca, Báthori utca, Kálmán I. utca, Akadémia utca, Széchenyi rkp. (Kossuth L. tértől 

a Margit hídig), Cukor utca, Nyári P. utca, (Váci utca és Veres Pálné utca között), Papnevelde utca, 

Szivárvány köz, Szarka utca, Só utca, Szerb utca, (Váci utca és Veres Pálné utca között), Molnár utca, 

Sörház utca, Havas utca, Kéményseprő utca, Duna utca, Lánchíd és közjárdái Március 15. tér (északi 

és déli oldal), Erzsébet tér, Miatyánk utca, Erzsébet híd és közjárdái  

Hetente 2 alkalommal  

Bank utca, Sas utca, Hercegprímás utca, Mérleg utca, Zrínyi utca, Ferenczi utca, Reáltanoda utca, 

Magyar utca, (Kossuth L. utca és a Kecskeméti utca között), Henszlmann I. utca, Szalay utca, Nagy I. 

utca, Kozma utca, Vajkay utca, Vadász utca, Nyári P. utca, (Váci utca és Molnár utca között) Királyi 

P. utca, Bástya utca, Markó utca, Stollár B. utca, Akadémia utca, Képíró utca, Fejér utca, Szerb utca, 

(Egyetem tér és a Veres Pálné között), Széchenyi utca, Tüköry utca, Steindl I. utca, Zoltán utca, 

Garibaldi utca és köz, Aulich utca, Perczel M. utca, Széchenyi rkp. (Kossuth tér és a Széchenyi István 

tér között), Pintér köz, Pesti alsó rkp. (Lánchíd és Margit híd között), Pesti alsó rkp. (Petőfi tér és 

Széchenyi István tér között) közjárdák takarítása  

Közlépcsők Alsó rakpart (Margit híd Szabadság híd között) felsőrakpartra vezető lépcsők, Erzsébet 

híd lépcsői, Lánchíd pesti hídfő valamint északi és déli lépcsői 

Aluljáró takarítás 

Ferenciek tere, Deák tér, Astoria, Veres Pálné utca- Kígyó utca, Szabad sajtó út-Váci utca, Lánchíd 

pesti hídfő 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Szomori Dezső tér, Petőfi utca, 

Deák tér, Vámház körút, Múzeum körút, Károly körút, Bajcsy- Zs. út, Balassi B. utca, Kossuth tér, 
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Kossuth Lajos utca, Szabad sajtó út, Kecskeméti utca, Károlyi Mihály utca, Bécsi utca, Október 6. 

utca, Belgrád rakpart, Nádor utca, Apáczai Csere János utca, Váci utca, Szabadság tér útvonalakon a 

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények 

felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Alkotmány utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Belgrád rkp (Duna felőli útpálya) Deák Ferenc tér, Erzsébet 

tér, Ferenciek tere, Fővám tér, Fővám tér szerviz-út, Jászai Mari tér, József Attila utca, Károly krt, 

Kossuth Lajos tér, Kossuth Lajos utca, Március 15. tér, Múzeum krt, Nyugati tér, id. Antall József rkp, 

Jane Haining rkp, Podmaniczky Frigyes tér, Széchenyi tér, Szabad sajtó út, Szabadság híd, Szent 

István krt, Váci utca, Vámház krt. 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

id. Antall József rkp. – Szent István krt. – Nyugati tér – Bajcsy- Zs. út – Báthory utca ált. hat. ter., 

Széchenyi rkp. – Báthory utca – Bajcsy- Zs. út– József Attila utca – Széchenyi tér ált. hat. ter., 

Belgrád rkp. – Széchenyi tér – József Attila utca – Bajcsy- Zs. út – Deák tér – Károly krt. – Kossuth 

Lajos utca – Szabad sajtó út – Március 15. tér ált. hat. ter., Belgrád rkp., Március 15. tér, Szabad sajtó 

út, Kossuth Lajos utca Múzeum krt., Kálvin tér, Vámház krt., Fővám tér ált. hat. ter. 

Tavaszi és Őszi munkatervben 

Hídmosás:  

Erzsébet híd  
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VI. kerület –Terézváros 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal  

Teréz krt., Nyugati tér, Teréz krt. és az Eötvös utca között: Podmaniczky utca, Szobi utca, Szondi 

utca, Teréz krt. és a Jókai utca között: Zichy J. utca, Dessewffy utca, Szondi utca, Podmaniczky utca, 

Király utca, (VI. és VIII. kerületi oldala), Andrássy út, Káldy Gy. utca, Székely M. utca, Dalszínház 

utca, Hajós utca, Dobó utca, Vasvári P. utca, Jókai tér, Mozsár utca, Nagymező utca, Liszt F. tér, 

Paulay E. utca, Zeneakadémia parkoló, Pethő S. utca, Hegedű utca, Kodály körönd 

Hetente 2 alkalommal  

Lendvay utca, Bajza utca, Munkácsy M. utca, Kmety Gy. utca, Lövölde tér, Eötvös utca, Szófia utca, 

Csengery utca, Vörösmarty utca, Hunyadi tér, Izabella utca, Rózsa utca, Szív utca, Szegfű utca, 

Szalmás P. utca, Felső erdősor utca, Városligeti fasor, Bajza utca, Benczúr utca, Benczúr köz, Jókai 

utca, Podmaniczky utca és Szondi utca (Eötvös utca – Dózsa György utca között), Aradi utca, 

Hetente 1 alkalommal  

Lázár utca, Révay utca, Révay köz, Anker köz, Bajcsy – Zsilinszky köz, Weiner L. utca, Lovag utca, 

Zichy J. utca, Ó utca, Rippl Rónai utca, Székely B. utca, Szinyei M. utca, Bajnok utca, Ferdinánd híd, 

Dózsa György úti felüljáró járdái, Tunel (Podmaniczky utca – Szabolcs utca között) 

Aluljáró takarítás 

Podmaniczky utca-Ferdinánd híd fedett lépcső 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Nyugati tér, Bajcsy Zs. út, 

Andrássy út, Podmaniczky utca, Váci út, Dózsa György út útvonalakon, az Önkormányzat 

tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Andrássy út, Andrássy út- szerviz út, Bajcsy-Zsilinszky út, Deák Ferenc tér, Dózsa György út, 

Ferdinánd híd, Ferdinánd híd le, - és felhajtó útjai, Kodály körönd, Lövölde tér, Nyugati tér, Oktogon, 

Podmaniczky utca, Teréz krt, Váci út, Városligeti fasor, Városligeti fasor-szerviz út, Bajza utca, 

Izabella utca, Király utca Lehel utca, Munkácsy Mihály utca, Nagymező utca, Podmaniczky utca, 

Szondi utca, Vörösmarty utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Bajcsy- Zs. út – Nagymező utca – Király utca ált. hat. ter., Nagymező utca – Bajcsy- Zs. út – Nyugati 

tér – Teréz krt. – Király utca ált. hat. ter., Izabella utca – Podmaniczky utca – Király utca – Teréz krt. 

ált. hat. ter., Bajza utca – Podmaniczky utca – Izabella utca – Andrássy út ált. hat. ter., Izabella utca – 

Király utca – Városligeti fasor – Bajza utca – Andrássy út ált. hat. ter., Bajza utca – Podmaniczky utca 

– Dózsa György. út – Andrássy út ált. hat. ter., Andrássy út – Dózsa György út – Városligeti fasor – 

Bajza utca ált. hat. ter.
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VII. kerület – Erzsébetváros 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal  

Baross tér, Thököly út (Rottenbiller utca,- Dózsa György útig), Verseny utca,- Jobbágy utca,- Százház 

utca,- Murányi utca, (Verseny utca,- Thököly út között), Rákóczi út (VII. és VIII. kerületi oldal) a 

Károly krt. és Baross tér között, Erzsébet krt., Dohány utca, (Károly krt. és az Erzsébet krt. között), 

Wesselényi utca, (Károly krt. és az Erzsébet krt. között), Dob utca, (Károly krt. és az Erzsébet krt. 

között), Madách tér, Madách utca, Ashbót utca, Rumbach S. utca, Holló utca, Kazinczy utca, Síp utca, 

Hetente 2 alkalommal  

Garay utca, Péterffy Sándor utca, Sajó utca, Alpár utca, Színva utca, Dohány utca (Erzsébet krt. és 

Rottenbiller utca között), Wesselényi utca, (Erzsébet krt. és Rottenbiller utca között), Dob utca, 

(Erzsébet krt. és Rottenbiller utca között), Hársfa utca, Csengeri utca, Vörösmarty utca, (Király utca,- 

Wesselényi utca között), Rózsa utca,- Izabella utca, (Király utca – Dohány utca között), István utca – 

Dembinszky utca, Rottenbiller utca – Dózsa György utca között), Damjanich utca, (Rottenbiller utca – 

Dózsa György utca között), Bajza utca, Bethlen Gábor utca – Nefelejcs utca, (Garay utca – Damjanich 

utca között), Bethlen Gábor tér –  Jósika utca, (Csengery utca – Rottenbiller utca között), Klauzál tér, 

Klauzál utca, (Wesselényi utca – Klauzál tér között), Nyár utca, (Wesselényi utca – Klauzál térig), 

Nagydiófa utca, (Wesselényi utca – Klauzál térig), Kisdiófa utca, (Wesselényi utca – Király között), 

Csányi utca, (Wesselényi utca – Király között), Kürt utca, (Király utca – Dob utca között), Akácfa 

utca, Kertész utca,(Király utca – Dohány utca között), Szövetség utca, (Rákóczi utca – Wesselényi 

utca,- ig) 

Hetente 1 alkalommal 

Hernád utca, Murányi utca, (Garay utca – Damjanich utca között), Osváth utca, Barcsay utca, Barcsay 

utca, Tivadar utca, Barát utca, Marek J. utca, Peterdi utca, (Bethlen Gábor utca – Dózsa György utca 

között) 

Aluljáró takarítás 

Baross tér, Rákóczi út-Fiumei út 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint Károly krt., Erzsébet krt., Rákóczi út, 

Rottenbiller u, Dózsa György út útvonalakon, az Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő 

ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Baross tér, Damjanich utca, Dózsa György út, Erzsébet krt., Károly krt., Lövölde tér, Rákóczi út 

Rottenbiller utca, Thököly út, Almássy tér, Alpár utca, Bajza utca, Bethlen Gábor tér, Bethlen Gábor 

utca, Dembinszky utca, Dohány utca, Garay tér, Garay utca, István út, Izabella utca, Nefelejcs utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Károly krt. – Király utca – Rákóczi út – Erzsébet krt. ált. hat. ter., Erzsébet krt. – Király utca – 

Vörösmarty utca – Szövetség utca – Rákóczi út ált. hat. ter., Vörösmarty utca – Szövetség utca – 

Király utca – Rottenbiller utca – Baross tér – Rákóczi út ált. hat. ter., Városligeti fasor – Dózsa 

György út – István utca – Rottenbiller utca ált. hat. ter., István utca – Dózsa György út – Verseny utca 

– Thököly út – Baross tér – Rottenbiller utca ált. hat. ter. 
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VIII. kerület – Józsefváros 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

József krt., mellékek (Pál utca, Csepreghy utca), Alföldi utca, Kun utca, Gázláng utca, Dologház utca, 

Blaha Lujza tér, Stáhly utca, Markos Ede utca, Somogyi B. utca, II. János Pál pápa tér, Kis János utca, 

Luther utca, Berzsenyi utca, Népszínház utca, Vay Ádám utca, Bérkocsis utca, Baross tér, Mosonyi 

utca, Festetics utca, Lóvásár utca 

Hetente 3 alkalommal 

Illés – Korányi utca, Diószegi utca, Sárkány utca, Rozgonyi utca, Bezerédi utca, Szilágyi utca, 

Kenyérmező utca, Teleki tér – Mátyás tér, Karácsony S. utca, Dobozi utca, Lujza utca, Erdélyi utca, 

Szerdahelyi utca, Nagy Fuvaros utca, Kis Fuvaros utca, József utca, 

Hetente 2 alkalommal 

Tavaszmező utca, Magdolna utca, Német utca, Práter utca, Kőris utca, Dankó u, Kőbányai út, Orczy 

tér, Orczy út, Tömő utca, Bródy utca, Szentkirályi utca, Horváth Mihály tér 

Hetente 1 alkalommal 

Múzeum krt.–Rákóczi út–Vass utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca – Üllői út ált. hat. ter., 

Rákóczi út – József krt. – Üllői út – Szentkirályi utca – Bródy S. utca – Vass utca, ált. hat. ter., 

Tavaszmező utca, Magdolna utca, Szűz utca, Vasas köz, Horváth Mihály tér  

Orczy út – Vajda Péter utca – Bláthy Ottó utca,– Üllői út ált. hat. ter., Vajda Péter utca – Könyves 

Kálmán krt. – Üllői út – Bláthy Ottó utca, ált. hat. ter. 

Aluljáró takarítás 

Kálvin tér, Blaha Lujza tér 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Múzeum krt., Rákóczi út, József 

krt., Üllői út, Kerepesi út, Hungária krt. útvonalakon, az Önkormányzat tulajdonában, vagy 

kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Baross tér, Blaha Lujza tér, Fiumei út, Fiumei út-, szerviz-út, Hungária krt., József krt., József krt. - 

szerviz-út, Kálvária tér, Kálvin tér, Kerepesi út, Kálmán krt., Múzeum krt., Nagyvárad tér, Orczy tér, 

Orczy út, Rákóczi út, Rákóczi út- szerviz-út 

Havonta 2 alkalommal 

Baross utca, Harminckettesek tere, Horváth Mihály tér, Kőbányai út, Köztársaság tér, Névtelen utca 

(Üllői utca-Baross utca), Üllői út, Mátyás tér, Nagy Fuvaros utca, Népszínház utca, Szerdahelyi utca 

Havonta 1 alkalommal 

Ludovika tér, Rákóczi teret határoló közutak, Vásár utca, Csobánc utca, Diószegi Sámuel utca, Elnök 

utca, Karácsony Sándor utca, Kiss József utca, Kőris utca, Mária utca, Százados út, Szörény utca, 

Vajda Péter utca 
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 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Rákóczi út – József krt. – Baross utca- Múzeum krt. ált. hat. ter., Rákóczi út – József krt. – 

Népszínház utca – Fiumei út ált. hat. ter., Népszínház utca – Fiumei út – Baross utca – József krt. ált. 

hat. ter., Orczy út – Baross utca – József krt. – Üllői út ált. hat. ter. 
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IX. kerület – Ferencváros 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Ferenc krt., Boráros tér, Üllői út, (Nagyvárad tértől - Kálvin térig), Üllői út, (Nagyvárad tértől – Határ 

útig), Csarnok tér, Pipa utca, Sóház utca, Mester utca, (Haller utca és a Ferenc körút között), Rákóczi 

híd (Pesti hídfő lépcsővel+környék) 

Hetente 3 alkalommal 

Haller utca, 

Hetente 1 alkalommal 

Petőfi híd, Pesti hídfő lépcsői, Ráday utca, Lónyai utca, Bakáts tér, Közraktár utca, Száva út, Kvassay 

híd (Bicikli út a Soroksárin át a Gubacsi útig), Gubacsi út, Soroksári út, Határ illatos út Vaskapu utca, 

Liliom utca, Tinódi utca, Tűzoltó utca, Balázs Béla utca, Ecseri utca, Gyáli utca, Közlépcsők: Kvassay 

híd lépcsői, Rákóczi híd pesti hídfő lépcsői, Petői híd lépcsői a pesti hídfőnél, Száva úti felüljáró 

lépcsői, Vámház téri lépcső 

Aluljáró takarítás 

Ferenc krt., Nagyvárad tér, Gubacsi út, Boráros tér, Rákóczi híd pesti hídfő, M5 Gyáli út, Határ út 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Vámház krt., Ferenc krt., Üllői út, 

Könyves Kálmán krt., Boráros tér útvonalakon, az Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében 

lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal  

Boráros tér, Ferenc krt, Fővám tér, Kálvin tér, Könyves Kálmán krt, Közraktár utca, Lágymányosi 

híd, Lágymányosi híd le- és felhajtó útjai, Máriássy utca, Petőfi híd, Petőfi híd le- és felhajtó útjai, 

Vámház krt. 

Havonta 2 alkalommal  

Haller utca, Kvassay Dunaág híd, Kvassay Jenő út, Kvassay Jenő úti áttörés, Mester utca, Összekötő 

út, Soroksári út, Üllői út, Nagyvárad tér 

Havonta 1 alkalommal 

Ecseri út, Ernő utca, Ferde utca, Gubacsi út LIDL Áruház körüli út, Határ út, M5 autópálya bevezető 

szakasz le- és felhajtó útjai, M5 autópálya bevezető szakasza, Aszódi utca, Bakáts utca, Dési Huber 

utca, Ecseri út, Epreserdő utca, Füleki utca, Gubacsi út, Gyáli út, Hentes utca, Ifjúmunkás utca, Illatos 

út, Kinizsi utca, Lobogó utca, Lónyay utca, Napfény utca, Ráday utca, Szabadkai út, Távíró köz, 

Távíró utca, Toronyház utca, Üllői út-szervizút, Vágóhíd utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Vámház krt. – Üllői út – Ferenc krt. – Közraktár utca ált. hat. ter., Ferenc krt. – Mester utca – 

Soroksári út – Haller utca ált. hat. ter., Ferenc krt. – Üllői út – Haller utca- Mester utca ált. hat. ter. 

Tavaszi és Őszi munkatervben 

Hídmosás: 

Petőfi híd, Rákóczi híd 

 

 

 

 



 

 

A körzethatárral jelölt területnél a takarítandó közterületek a magasabb gyakorisággal takarítottak nélkül értendők!  

2015. évi tisztítandó területek jegyzéke és takarítási gyakorisága  

– 19 – 

X. kerület – Kőbánya 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Liget tér, Korponai utca, Liget utca, Endre utca, Halom Füzér utca, Szent László tér, Örs vezér tere, 

Gépmadár utca, Hatház utca, 

Hetente 3 alkalommal 

Fehér út, Albertirsai út, Regina köz, Lavotta út, Sörgyár utca 

Hetente 2 alkalommal 

Kőrösi Csoma út, Kőbányai út, Kápolna út, Jászberényi út, Halom utca, Harmat utca, Zsivaj utca, 

Bebek utca, Előd utca 

Hetente 1 alkalommal 

Kerepesi út, Maglódi út, Sírkert utca, Kozma utca, Mádi utca, Kada utca, Óhegy utca, Közlépcső 

Sibrik Miklós úti felüljáró lépcsői 

Aluljáró takarítás 

Pöttyös utca, Ecseri út, Jászberényi út, Örs vezér tere, Népliget, Bársonyvirág utca – Jászberényi út 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Hungária krt., Kerepesi út 

Havonta 2 alkalommal 

Ferihegyi repülőtérre vezető út, Gyömrői út, Jászberényi út-szerviz út, Kerepesi út, Kőbányai út, 

Könyves Kálmán krt. átkötő útja, Kőrösi Csoma út, Liget tér, Sibrik Miklós út, Üllői út, Vaspálya utca 

Havonta 1 alkalommal 

Bihari utca, Fehér út, Gyógyszergyár utca, Juhar utca, Kőér utca, Mádi utca, Névtelen utca, 

Gyógyszergyár u-t keresztező út, Pázsitfű utca, Albertirsai köz, Albertirsai út, Állomás utca, Bánya 

utca, Bányató utca, Basa utca, Bogáncsvirág utca, Csillagvirág utca, Dömsödi utca, Ezüstfa utca, Fertő 

utca, Gergely utca Gitár utca, Gyakorló utca, Halom utca, Harmat utca, Heves utca, Ihász utca, Kada 

utca, Kápolnatér, Kápolna utca, Keresztúri út, Korponai utca, Kozma utca, Liget utca, Mádi utca, 

Maglódi utca, Méhes utca, Napmátka utca, Népliget, Noszlopy utca, Óhegy utca, Pongrác út, 

Salgótarjáni utca, Sírkert út, Tarkarét utca, Tavas utca, Tündérfürt utca, Újhegyi út, Vajda Péter utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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XI. kerület – Újbuda 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Szent Gellért tér, Etele tér, Bartók Béla út (Szt. Gellért tér – Kosztolányi D. tér között), Móricz 

Zsigmond körtér 

Hetente 3 alkalommal 

Villányi út (Móricz Zsigmond körtér és a vasúti híd között), Fehérvári út (Móricz Zsigmond körtér és 

a Hamzsabégi út között), Karinthy Frigyes út, Kosztolányi D. tér, Bartók B. út (Kosztolányi D. tér – 

Somogyi út között) 

Hetente 2 alkalommal 

Szabadság híd, Budafoki út (Karinthy Frigyes utca,– Szent Gellért tér között), Petőfi híd budai hídfő 

és lépcsők, Szent Gellért rakpart 

Hetente 1 alkalommal 

Szabolcska utca, Eszék utca, Vásárhelyi utca, Bercsényi utca, Bertalan Lajos utca, Lágymányosi utca, 

Pázmány P. rakpart, Alsó rakpartra vezető lépcsők, Műegyetem rakpart – Budai alsó rakpart, Himfy 

utca, Fadrusz utca, Tas vezér útja  

Aluljáró takarítás  

Irinyi József utca, Szerémi utca, Nádorkerti utca, Budaörsi út – Villányi út, Móricz Zsigmond körtér, 

Bocskai út, Putnok utca – Forgalmi út 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Szent Gellért rkp., Bartók Béla út a 

Bocskai útig, Budaörsi út a Villányi útig, Villányi út, Karinthy Frigyes út, Bocskai út, Október 23. 

utca, Irinyi János utca, Rákóczi híd és hídfő, Móricz Zsigmond körtér útvonalakon, az Önkormányzat 

tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Budaörsi út, Lágymányosi híd le- és felhajtó útjai, Móricz Zsigmond körtér, Nagyszőlős utca, Petőfi 

híd le- és felhajtó útjai, Raoul Wallenberg rkp., Szent Gellért rkp, Szent Gellért tér 

Havonta 2 alkalommal 

Andor utca, Bartók Béla út, Bocskai út, Bogdánfy utca, Budafoki út, Budai alsó rakpart, Fehérvári út, 

Galvani utca, Goldmann György tér, Irinyi József utca, Karinthy Frigyes út, Karolina út, Kosztolányi 

Dezső tér, Műegyetem rkp., Október huszonharmadika utca, Pázmány Péter sétány, Szerémi út, 

Szerémi út-szervizút, Villányi út, Bartók Béla út, Budafoki út, Etele út, Gazdagréti út, Hengermalom 

út, Karolina út, Rétköz utca, Tétényi út,  

Havonta 1 alkalommal 

Andor utca szerviz-út, Balatoni út (7.sz. főút), Dombóvári út, Egér út, Etele tér, Etele tér- Összekötő 

út, Etele tér Északi szerviz-út, Hegyalja út, Hunyadi János út, Kitérő út, Lapu utca, Névtelen utca, 

Savoya park feltáró útja, Vasút utca, Ajnácskő utca, Alabástrom utca, Bazsalikom utca, Borszéki utca, 

Duránci utca, Érdi út, Fadrusz utca, Gépész utca, Hadak útja, Hamzsabégi út, Hegyalja út, Hunyadi 

Mátyás út, Kamaraerdei út, Kánai út, Kecskeméti József utca, Kelenhegyi út, Kőérberki út, Kővirág 
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sor, Márton Áron tér, Menyecske utca, Neszmélyi út, Péterhegyi út, Repülőtéri út, Sáfrány utca, 

Somlói utca, Szüret utca, Thán Károly utca, Tóberek utca, Torma utca, M1- M7 közös bevezető 

szakasza az Egér úttól kifelé irányban ~400 méterre lévő közigazgatási határ és a Budaörsi út között, 

Törökbálinti út, Ulászló utca, Vásárhelyi Pál utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Műegyetem rkp. – Irinyi J. út – Karinty F. út – Móricz Zs. körtér – Bartók B. út – Mányoki utca – 

Szent Gellért tér által hat. terület 

Tavaszi és Őszi munkatervben 

Hídmosás: 

Petőfi híd, Rákóczi híd 
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XII. kerület – Hegyvidék 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal  

Alkotás utca, Krisztina krt. – BAH csomópont, Apor Vilmos tér, Városmajor utca, Böszörményi út, 

Magyar Jakobinusok tere, Csaba utca, (Várfok utca és Városmajor utca között), Nagyenyed utca, 

Várfok utca, (Krisztina körút és Vérmező út között) 

Hetente 2 alkalommal  

Magyar Jakobinusok tere (főpálya), Királyhágó tér, Királyhágó utca, Márvány utca 

Hetente 1 alkalommal  

Diana utca, (Költő utca és Eötvös út között), Eötvös út, (Hegyhát utcától a Normafáig) Felhő utca, 

(Mátyás király útig.) (Költő utca és a Cédrus utca között), Költő utca, (Béla király út és Diana utca 

között),Szent Orbán tér (főpálya), Istenhegyi (költő – 103-ig), Kiss J. altábornagy utca, (Böszörményi 

út és Ugocsa utca között), Greguss utca, Kék Golyó utca, Ráth György utca, (Alkotás utca és Kék 

Golyó utca között), Schwartzer F. utca, Maros utca, Városmajor utca, Jagelló út 

Havonta 1 alkalommal  

Kiss János altárbornagy utca, (Böszörményi út és Németvölgyi út között), Avar utca, Bán utca,, Győri 

út, Kapitány utca, Kiss J. altábornagy utca, (Alkotás utca és az Avar utca között), Margaréta utca, 

Németvölgyi út, Táltos utca, Acsádi I. utca, Hajnóczy utca, Ignotus utca, Szamos utca, Temes utca, 

Közlépcső Bartha lépcső, Breznó lépcső, Fodor lépcső, Hangya lépcső, Sion lépcső, Sirály lépcső, 

Székács lépcső, Szépkilátás lépcső, Tamás lépcső, Temes lépcső, Veréb lépcső, Zólyomi lépcső, 

Diana lépcső (Lóránt utca és az Óra utca között), Diana lépcső (Óra utca és a Kakukk utca között), 

Alma lépcső, Csaba lépcső, Csemegi lépcső, Zeke lépcső 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint az Alkotás utca, útvonalon, az 

Önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Széll Kálmán tér,  

Havonta 2 alkalommal 

Krisztina krt., Magyar jakobinusok tere, Csaba utca, Várfok utca, Városmajor utca,  

Havonta 1 alkalommal 

Alkotás utca, Béla kiály út, Budakeszi út, Diana utca, út, Istenhegyi út, Janka út, Jánoshegyi út, Költő 

utca, Nagyenyed utca, Szent Orbán tér, Szilágyi Erzsébet fasor, Szilágyi Erzsébet fasor Szerviz út, 

Alsó svábhegyi út, Apor Vilmos tér, Böszörményi út, Bürök utca, Csörsz utca, Diós árok, Felső 

svábhegyi út, Fodor utca, Galgóczy utca, Goldmark Károly utca, György Aladár utca, Győri út, Hadik 

András utca, Határőr út, Hollós út, Hóvirág út, Jagelló út, Józsa Béla köz, Királyhágó tér, Királyhágó 

utca, Kiss Áron utca, Kiss János altábornagy utca, Konkoly-Thege Miklós út, Kútvölgyi út, Lelesz 

utca, Maros utca, Márvány utca, Mátyás király út, Nagy Jenő utca, Németvölgyi út, Orbánhegyi út, 

Rácz Aladár utca, Ráth György utca, Stromfeld Aurél út, Szarvas Gábor út, Szendi árok, Szendi utca, 

Thomán István utca, Tordai utca, Tornalja utca, Tóth Lőrinc utca, Ugocsa utca, Zugligeti út, Béla 

király út, Kútvölgyi lejtő, Kútvölgyi út, Kiss János altárbornagy utca 
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 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Alkotás utca – Csörsz utca – Böszörményi utca – Nagyenyed utca – ált. hat. ter. 
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XIII. kerület – Angyalföld, Népsziget (egy része), Újlipótváros, Vizafogó 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal  

Szent István krt. – Váci út – Gogol utca,– Újpesti rkp. ált. hat. ter., Béke tér, Gyöngyösi tér, Margit 

híd, Árpád híd 

Hetente 3 alkalommal  

Váci út, Gogol utcától Újpestig tartó szakasza, Dráva utca, Dózsa Gy. út kerületi szakasza, Lehel utca, 

Béke utca, Róbert K. krt., Hajdú utca és Árpád híd közötti szakasza 

Hetente 2 alkalommal  

Gogol utca – Váci út – Dráva utca – Újpesti rkp. ált. hat. ter., Népfürdő utca, Dagály utca, 

Róbert K. krt., Hajdu utca és Zugló közötti területe, Petneházy utca – Papp K. utca – Róbert K. krt. – 

Váci út ált. hat. ter., Lehel tér 

Hetente 1 alkalommal  

Pesti alsóm rkp. kerületi szakasza, Párkány utca, Fiastyúk utca, Gyöngyösi utca, Tahi utca, Bulcsú 

utca, Szegedi út, Gömb utca, Papp K. utca és Szegedi út közötti szakasza 

Havonta 2 alkalommal  

Kassák L. utca, Göncöl utca, Reitter F. utca, Szekszárdi utca. 

Havonta 1 alkalommal  

Szabolcs utca, Tatai utca, Vágány utca, Szent László utca, Jász utca, Frangepán utca, Forgács utca,  

Babér utca, Tomori köz, Tomori utca, Lehel utca – Csángó utca – Kassák L. utca – Gidófalvy L. utca 

– Róbert K. krt. ált. hat. ter., Nővér utca, a Fiastyúk és Gyöngyösi utca közötti szakasza, Násznagy 

utca, Fiastyúk utca és Gyöngyösi utca közötti szakasza, Dráva utca – Váci út – Róbert K. krt. – 

Népfürdő utca, ált. hat. ter. 

Aluljáró takarítás 

Jászai Mari tér, Nyugati tér, Katona József utca, Reitter Ferenc utca, Lehel utca, Dózsa György út, 

Róbert Károly krt., Csanádi utca, Victor Hugó utca, Ipoly utca, Margit híd pesti hídfő, Béke tér- 

Kámfor utca (fedett lépcső) 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint az Árpád híd, Róbert K. krt., Váci út a 

Dagály utca,–ig, Vágány utca, Szent István krt. útvonalakon, az Önkormányzat tulajdonában, vagy 

kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

  

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Árpád híd le- és felhajtó útjai, Carl Lutz rkp., Dózsa György út, Dráva utca, Jászai Mari tér, Nyugati 

tér, Róbert Károly krt., Szent István krt., Újpesti Városkapu metróállomás, Váci út, Váci út-szervizút, 

Angyalföldi út, Béke tér, Béke utca, Huba utca, Kis Gömb utca, Lehel utca, Népfürdő utca, Reitter 

Ferenc utca, Vágány utca,  

Havonta 2 alkalommal 

Árbóc utca, Babér utca, Balzsam utca, Budai Nagy Antal utca, Csanády utca, Dagály utca, Esztergomi 

út, Fáy utca, Fiastyúk utca, Frangepán utca, Gogol utca, Gömb utca, Göncöl utca, Gyöngyösi utca, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Angyalf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9psziget
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajlip%C3%B3tv%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vizafog%C3%B3
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Hegedűs Gyula utca, Hollán Ernő utca, Kámfor utca, Kárpát utca, Lehel téri összekötő út, Lomb utca, 

Madarász Viktor utca, Mór utca, Násznagy utca, Pannónia utca, Papp Károly utca, Petneházy utca, 

Pozsonyi út, Röppentyű utca, Süllő utca, Szegedi út, Szent László út, Új Palotai út, Victor Hugó utca, 

Visegrádi utca, Vizafogó utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi munkatervben 

Koncentrált „faltól – falig” történő takarítás 

Szent István krt. – Jászai Mari tér – Carl Lutz rkp. – Csanádi utca – Váci út ált. hat. ter., Váci út – 

Csanádi utca – Hegedűs Gyula utca – Dráva utca ált. hat. ter., Hegedűs Gyula út – Csanádi utca – Carl 

Lutz rkp. – Dráva utca ált. hat. ter. 

Tavaszi és Őszi munkatervben 

Hídmosás  

Árpád híd 
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 XIV. kerület – Zugló 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Hősök tere, Állatkerti krt. a Hősök terétől a Kós K. sétányig mindkét oldalon, Dózsa Gy. út a (Vágány 

u-tól a Verseny utca,-ig), Thököly út (Dózsa Gy. úttól a Róna utcáig), Nagy L. király útja,  

Örs Vezér tere, Nagybecskerek utca,- Zuglói Polgármesteri Hivatal-Varsó utca,- Várad utca,- Gyarmat 

utca,- Bácskai utca, Hungária krt. (Kacsóh P. úttól a Kerepesi útig), M3-as P+R (Szőnyi úttól az 

Erzsébet királyné útjáig, és a Róna utcáig), Stefánia út, Kerepesi út, Ajtósi Dürer sor, Bosnyák tér 

Hetente 3 alkalommal 

Egressy út (Stefániától a Róna utcáig), Fogarasi út (Mexikói úttól - Róna utcáig), Erzsébet királyné 

útja, Miskolci utca, Telepes utca, Rákosfalva utca, Ond vezér útja, Vezér utca, 

Hetente 2 alkalommal 

Szentmihályi utca, Csertő utca, Fischer utca, Ungvár utca, Öv utca, Csömöri út, Egressy út ( Róna 

utcától a Szuglói körvasút sorig, 56-osok tere, Abonyi utca és mellékei, Cházár A. utca, Szabó J. utca, 

Izsó utca, Zichy G. utca,  

Hetente 1 alkalommal 

M3-as felüljárók takarítása, Kerékpárutak takarítása 

Aluljáró takarítás 

Kacsóh Pongrác út, Ajtósi Dürer sor, Amerikai út, M3-Teleki Blanka utca 

Plakát–falfirka eltávolítás 

A Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint a Dózsa György út, Állatkerti krt., 

Kós Károly sétány, Hungária krt., Hermina út, Ajtósi D. sor, Stefánia út, Erzsébet kir.-né útja a 

Hermina út és a Hungária krt. között, Ifjúság útja útvonalakon, az Önkormányzat tulajdonában, vagy 

kezelésében lévő ingatlanok, épületek és építmények felületéről. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Állatkerti krt, Bosnyák tér, Dózsa György út, Hősök tere, Hungária krt, M3 autópálya bevez. szakasz 

le és felhajtó útjai, M3 autópálya bevez. szakasz, Nagy Lajos király útja, Örs vezér tere, Szőnyi út, 

Thököly út, Állatkerti krt., Gundel krt., Erzsébet királyné útja, Kacsóh Pongrác út M3 szervizút, Örs 

vezér tere,  

Havonta 2 alkalommal 

Csömöri út, Dózsa György út parkoló, Dvorzsák stny., Fogarasi út, Kacsóh Pongrác út –M3 szervizút, 

Kerepesi út, Kós Károly stny., Olof Palme stny., Városligeti krt., Zichy Mihály út, Ajtósi Dürer sor, 

Amerikai út, Cinkotai út, Csáktornya park, Csertő utca, Egressy út, Fischer István utca, Füredi utca, 

Hermina út, Ifjúság útja, Miskolci utca, Mogyoródi út, Ógyalla köz, Ógyalla utca, Ond vezér útja, Öv 

utca, Rákospatak utcaRóna park, Róna utca, Stefánia út, Szentmihályi út, Szugló utca, Telepes utca, 

Ungvár utca, Vezér utca, Zsálya utca,  

Havonta 1 alkalommal 

Fűrész utca, Horvát Boldizsár utca, Mexikói út 
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 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

Tavaszi és Őszi munkatervben 

Hídmosás  

Városligeti Tóhíd 
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XV. kerület – Pestújhely, Rákospalota, Újpalota 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal  

Hubay tér és mellékei, Deák utca, Bácska utca, Jókai utca, Szűcs Á. utca, Régi Fóti utca, Nyírpalota 

utca és Drégelyvár utca, a Szentmihályi út–tól a felüljáróig, Zsókavár utca, Erdőkerülő utca, 

Hetente 3 alkalommal 

Páskomliget utca, (Szentmihályi út – Nyírpalota utca között), Szentmihályi út (Régi Fóti út – 

Nyírpalota út között), Rákos út (Ilyés Gyula – körvasút sor között) 

Hetente 2 alkalommal  

Bánkút utca, (Szentmihályi út – Mézeskalács tér – Széchenyi utca, Kolozsvár utca, (Széchenyi utca – 

körvasút sor között) 

Hetente 1 alkalommal  

Fő utca, a Sződliget utca,–tól a Kossuth L. utca,–ig, Régi Fóti út (Ilyés Gyula utca – Felsőkert utca,) 

Pestújhelyi utca, a Szerencs utca,–tól a Körvasútsorig, Árvavár utca – Bezsilla utca, 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Hubay Jenő tér, M3 autópálya bevez. szakasz, M3 autópálya bevez. szakasz le- és felhajtó útja, 

Szentmihályi út, Illyés Gyula utca,  

Havonta 2 alkalommal 

Apolló utca, Bánkút utca, Drégelyvár utca, Fő út, Kazinczy utca, Késmárk utca, Kolozsvár utca, 

Kossuth utca, Nyírpalota utca, Pozsony utca, Rákos út, Rákospalotai határút, Régi Fóti út, Széchenyi 

út, Szent Korona útja, Vasutastelep utca, Arany János utca, Árvavár utca, Bácska utca, Bercsényi 

Miklós utca, Bezsilla Nándor utca, Bogáncs utca, Cserba Elemér út, Csobogós utca, Deák utca, 

Dembinszky utca, Dugonics utca, Eötvös utca, Epres sor, Erdőkerülő utca, Esthajnal utca, Felsőkert 

utca, Harsányi Kálmán utca, Irány utca, Kanizsai Dorottya utca, Károlyi Sándor út, Klapka György 

utca, Közvágóhíd utca, Madách utca, Mélyfúró utca, Páskomliget utca, Pázmány Péter utca, 

Pestújhelyi út, Rákosmező utca, Rekettye utca, Szántóföld utca, Széchenyi tér, Székely Elek út, 

Szerencs utca, Sződliget utca, Telek utca, Templom tér, Thököly út, Tóth István utca, Vécsey Károly 

utca, Visonta utca, Zsókavár utca,  

Havonta 1 alkalommal 

Rákospalotai Körvasút sor 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pest%C3%BAjhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kospalota
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajpalota_(Magyarorsz%C3%A1g)
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XVI. kerület – Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom 

      

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal  

Olga utca, Futórózsa utca, (A Margit utca, és a Budapesti út között), Budapesti út ( A Futórózsa út és 

az Olga út között),Margit utca, Jókai Mór utca, ZSY Aladár utca, Tekla utca, Hunyadvár utca, (A 

Beretvás utca, és a ZSY Aladár utca között), Beretvás utca(Veres Péter utca, és a Hunyadvár utca 

között), Kolos köz, Enikő utca, Barabara utca, Csenge utca, Villő utca, Helka utca Havashalom utca, 

Jenőhalom utca, Karát utca, Batsányi J. utca, Sasvár utca, 

Hetente 2 alkalommal  

Egyenes utcai lakótelep útvonalai 

Hetente 1 alkalommal 

Szentkorona lakótelep útvonalai, Lándzsa utcai lakótelep útvonalai, Csömöri út, Rákosi út, Újszász 

utca, 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal  

Kerepesi út, Szabadföld út, Veres Péter út,  

Havonta 2 alkalommal  

Cinkotai út, Csöbör út, Csömöri út, György utca, János utca, Magtár utca, Nagytarcsai út, Ostoros út, 

Rákóczi út, Rákospalotai határút, Simongát utca, Szlovák út, Timur utca, Vidám vásár utca, Állás 

utca, Arany János utca, Baross Gábor utca, Batsányi János út Batthyány Ilona utca, Batthyány utca, 

Bekecs utca, Bökényföldi út, Budapesti út, Futórózsa utca, Gazdaság út, Georgina utca, Hősök fasora, 

János utca, Jókai Mór utca, József utca, Margit utca, Mátyás király utca, Menyhért utca, Monoki utca, 

Pálya utca, Rákosi út, Rákospalotai határút, Rózsa utca, Somkút utca, Thököly út, Újszász utca, 

Rákospalotai határúti M0-s kivezető 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1df%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cinkota
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ty%C3%A1sf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosszentmih%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sashalom
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XVII. kerület – Rákosmente 

      

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Rákoskeresztúr városközpont, Feri hegyi út, (A Szécsényi úttól a Városközpontig), Pesti út, Diák 

utcáig, Szent Kereszt tér, Kaszáló utca (Feri hegyi úttól a Kaszáló utca 45-ig), Gyökér utca, a 

Ferihegyi úttól a Földműves utcáig. 

Hetente 3 alkalommal 

525. tér, Aranylúd utca, Rákos kert Sugár utca, Zrínyi út, Péceli utca, Lemberg utca, Csabagyöngye 

utca, Ananász utca, Naplás utca, Diadal utca, Bártfai utca, Szent Imre herceg utca, Ligetsor, Tarcsai 

út, Cinkotai utca 

Hetente 1 alkalommal 

Kaszáló utca, Újlak utca – Borsó utca, Hősök tere, Ferihegyi út – Pesti út – Diák utca – Gyökér utca, 

Ferihegyi úti lakótelep útvonalai, Színes lakótelep útvonalai, Szabadság utca – Baross utca – Petőfi 

utca, Helikopter utca, Melzer utca, Bélatelepi utca, Táncsics Mihály út. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Havonta 1 alkalommal 

31. sz. főút-Pesti út csomópont (M0), 3101. sz. főút-Nagytarcsai csomópont (M0), 3103. sz. főút-

Péceli úti csomópont (M0), Baross utca, Bélatelepi út, Cinkotai út, Czeglédi Mihály utca, Csabai út, 

Diák park útjai, Ferihegyi út, Péceli út, Pesti út, Pesti út-szervizút, Szabadság utca, Tarcsai út, Zrínyi 

utca, 501. utca, 513. utca, 525. utca, Ananász utca, Aranylúd utca, Ároktő út, Bakter utca, Bártfai utca, 

Borsó utca, Cinkotai út folytatása, Csabagyöngye utca, Diadal utca, Egészségház utca, Ferihegyi út, 

Flamingó utca, Földműves utca, Füstifecske utca, Gyöngytyúk utca, Helikopter utca, Keresztúri út, 

Kísérő utca, Kis utca, Kodolányi János tér, Kvasz András utca, Lázár deák utca, Lemberg utca, Liget 

sor, Lőrinci út, Melczer utca, Naplás utca, Pesti út belső, Rákoskert sugárút, Rákosmezei repülők útja, 

Sáránd utca, Szabadság utca, Széchenyi utca, Szent Imre herceg utca, Táncsics Mihály út, Újlak utca, 

Újmajori utca, XVII. utca, XVIII. utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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XVIII. kerület – Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
      

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Gyömrői út, Jegenye fasor 

Hetente 4 alkalommal 

Haladás utca, Nefelejcs utca, Lakatos utca, Bartha Lajos utca 

Hetente 3 alkalommal 

Méta út, Közdűlő út, Bessenyei utca, Zádor utca, Ipacsfa utca 

Hetente 2 alkalommal 

Királyhágó utca, Nagykőrösi út, Margó Tivadar utca 

Hetente 1 alkalommal 

Csévéző út, Dózsa György út, Péterhalmi út, Lőrinci út, Darányi utca, Bajcsy- Zs. út, Baross utca, 

Felsőcsatári út, Kisfaludy út, Sallai utca, Száva utca 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Havonta 2 alkalommal 

Ferihegyi repülőtérre vezető út, Gyömrői út,  

Havonta 1 alkalommal 

Csévéző utca, Gilice tér, Goroszló utcai körforgalom, Haladás utca, Ipacsfa utca, Királyhágó utca, 

Méta utca, Méta utcai felüljáró, Nagykőrösi út, Nemes utca, Petőfi utca, Ráday Gedeon utca, Sallai 

Imre utca, Üllői út, Üllői út szervizút, Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Bakonybánk utca, Baross 

utca, Barta Lajos utca, Bartók Béla utca, Benczúr utca, Besence utca, Bessenyei György utca, Bocskai 

utca, Bükk utca, Czuczor Gergely utca, Csapó utca, Darányi Ignác utca, Dózsa György utca, Felleg 

utca, Felsőcsatári út, Gilice tér, Goroszló utca, Gyékény tér, Halomi út, Hengersor utca, Honvéd utca, 

Jegenye fasor, Kele utca, Kettős-Körös utca, Kinizsi Pál utca, Kisfaludy utca, Koppány utca, Kossuth 

Lajos utca, Közdűlő út, Lakatos út, Lőrinci út, Május 1. tér, Margó Tivadar utca, Mednyánszky utca, 

Nagybánya utca, Nap utca, Nefelejcs utca, Pamut utca, Péterhalmi út, Sallai Imre utca, Szabadka utca, 

Száva utca, Szinyei Merse utca, Törvény utca, Tövishát utca, Városház utca, Vasút utca, Zsolt utca,  

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pestszentl%C5%91rinc-Pestszentimre
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XIX. kerület – Kispest 
      

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes e 

Hetente 5 alkalommal 

Üllői út, Europark környéke (Mátyás király utca – Ady Endre utca – Üllői út ált. hat. ter.), 

Kőbánya–Kispest közlekedési csomópont 

Hetente 3 alkalommal 

Ady Endre út, Városház tér, Határ út, Nagykőrösi út, Méta utca, Pozsony utca, 

Hetente 2 alkalommal 

Hunyadi utca, Nádasdy utca, Templom tér, Koós Károly tér 

Hetente 1 alkalommal 

Vak Bottyán utca, Kossuth tér, Derkovits utca, Álmos utca, Baross utca, Hungária út, Nyári Pál utca, 

Simonyi Zsigmond utca, Szabó Ervin utca, Hofherr A. utca, Újtemető út, Kassa utca, Vas Gereben 

utca, 

Katona J. utca, Temesvári utca, Csiky utca,  

Közlépcsők Nagykőrösi úti felüljárók lépcsői: Batthyány utca, Cukrász utca, Gomb utca, Használtcikk 

piac, Nagysándor József utca, Pannónia utca, Torda utca, Zrínyi utca, 

Aluljáró takarítás 

Határ út 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Ady Endre út 

Havonta 2 alkalommal 

Ferihegyi repülőtérre vezető út, Ferihegyi repülőtérre vezető út-felvezető útja, Hofherr Albert utca, 

Kossuth Lajos utca, Kossuth tér, Szabó Ervin utca, Temesvár utca,  

Havonta 1 alkalommal 

Ferihegyi repülőtérre vezető út szerviz-út, Határ út, Hunyadi utca, Hunyadi utca szerviz-út, M5 

autópálya bevezető szakasza, M5 autópálya bevezető szakasza szerviz-út, Mátyás király utca, Méta 

utca, Nagykőrösi út, Üllői út, Üllői út szerviz-út, Álmos utca, Baross utca, Bartók Béla utca, Báthory 

utca, Csíky utca, Derkovits Gyula utca, Hungária út, Kassa utca, Kós Károly tér, Kőbánya-Kispest 

BKV végállomás, Lehel utca, Nádasdy utca, Összekötő út, Pannónia út, Pozsony utca, Puskás Ferenc 

utca, Simonyi Zsigmond utca, Vak Bottyán utca, Vas Gereben utca, Zalaegerszeg utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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XX. kerület – Pesterzsébet 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5alkalommal 

Topánka utca, Kossuth Lajos utca, Baross utca, Tátra utca, Tátra tér, Iglo utca, Szivacs utca, Kende 

Kanuth utca, Bíró Mihály utca, Ady Endre utca  

Hetente 3alkalommal 

Erzsébet tér, Emlékezés tere, Köves utca, Virág Benedek utca 

Hetente 2 alkalommal 

Helsinki út, Csepeli átjáró, Mártírok útja, Török Flóris utca, Lázár utca, Jókai Mór utca, Határ utca 

Hetente 1 alkalommal 

Szent Imre herceg utca, Nagysándor József utca, Lázár utca, Vecsés út, Péteri Major utca, János utca 

Havi 2 alkalommal 

Helsinki út szerviz útja, Határ úti parkolók, Orsolya utca, Károly utca, Ábrahám G. utca, Eperjes utca, 

Kulcsár utca, Lajtha L. utca, Kalmári sétány, Bolyai J. utcai parkolók 

Aluljáró takarítás 

Kossuth Lajos utca 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Havonta 2 alkalommal 

Csepeli átjáró, Gubacsi Duna híd, Nagysándor József utca, Kossuth Lajos utca, Szent Imre herceg 

utca, Topánka utca,  

Havonta 1 alkalommal 

Határ út, Helsinki út, Helsinki út-szervizút, M5 autópálya bevez. szakasza, Méta utcai felüljáró „F” 

ág, Nagykőrösi út, Nagykőrösi út (M5 szervizút), Szentlőrinci út, Topánka utca, Tótfalusi Kis Miklós 

stny., Ábrahám Géza utca, Ady Endre tér, Ady Endre utca, Baross utca, Bíró Mihály utca, Előd utca, 

Eperjes utca, Ferenc utca, Hunyadi János tér, Jókai Mór utca, Knézits utca, Köves út, Köves út-

szervizút, Kulcsár utca, Lázár utca, Mártírok útja, Mátyás király tér, Névtelen utca (Köteles utca), 

Orsolya utca, Pacsirta utca, Szabadka utca, Széchenyi utca, Szent Erzsébet tér, Szilágyság utca, 

Temesvár utca, Tinódi utca, Török Flóris utca, Tuba utca, Udvarhely utca, Vágóhíd utca, Virág 

Benedek utca, Vörösmarty utca, Wesselényi utca 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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XXI. kerület – Csepel 

       

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Kossuth Lajos utca, II. Rákóczi Ferenc út (Ady Endre út – Posztó Gyár utca között), Szent Imre tér 

Szállító utca 

Hetente 3 alkalommal 

Táncsics Mihály utca, Ady Endre út, II. Rákóczi Ferenc út (Szent István utca – Budapest határa 

között) 

Hetente 2 alkalommal 

Széchenyi utca, Szent István utca 

Hetente 1 alkalommal 

Katona József utca, Görgey Artúr tér, Hollandi út, Szent László utca, Kölcsey utca, Erdősor utca, 

Völgy utca, Szentmiklósi út, Kolozsvári út, Kassai utca, Határ utca, Késmárki utca, Szebeni utca, 

Weiss Manfréd út, Védgát utca, Festő utca, Szabadság utca, Mars utca, Vénusz utca, Teller Ede út. 

Havi 2 alkalommal 

Ady Endre úti parkolók, Árpád úti parkolók, Béke tér, Völgy utcai parkolók, Bánya utcai parkolók, 

Zsák Hugó utcai parkolók. 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Havonta 2 alkalommal 

Ady Endre út, Kossuth Lajos utca, Áruház tér, Szent Imre tér, Teller Ede út. 

Havonta 1 alkalommal 

Corvin út, Csepeli út, II. Rákóczi Ferenc út, Lámpás utca, Szent István út, Védgát utca, Weiss 

Manfréd út, Bajáki Ferenc utca, Csille utca, Csőgyár utca, Erdőalja út, Erdősor utca, Festő utca, 

Gombos tér, Határ utca, Hollandi út, Iskola tér, Karácsony Sándor utca, Kassai utca, Katona József 

utca, Késmárki utca,, Kiss János altábornagy utca, Koltói Anna utca, Kölcsey utca, Mars utca, Orion 

utca, Posztógyár utca, Rákóczi tér, Szabadság utca, Szállító utca, Szebeni utca, Széchenyi István utca, 

Szent László út, Szentmiklósi út, Tanácsház utca,, Táncsics Mihály utca, Vénusz utca, Völgy utca,  

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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XXII. kerület – Budafok-Tétény 
 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Városház tér, Savoyai tér, Kossuth Lajos utca, Játék utca, Nagytétényi utca 

Hetente 2 alkalommal 

Leányka utca, Mária Terézia utca, Mihalik utca, Demjén István utca, Pécsi utca, Kölcsey utca, Háros 

utca 

Hetente 1 alkalommal 

Anna utca, Gádor utca,  

Közlépcső Dietzl lépcső, Fehérhegyi lépcső, Stáció lépcső, Tóth József lépcső, Promontor lépcső 

Aluljáró takarítás 

Kolozsvár utca, Kastélypark utca, Városház tér, Vihar utca, 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Havonta 2 alkalommal 

Kossuth Lajos utca, Leányka utca, Mária Terézia utca, Nagytétényi út, Savoyai Jenő tér,  

Szent István tér,  

Havonta 1 alkalommal 

6.sz. főút, 6.sz.főút átkötő útja, Angeli út-Barackos út csomópont-körforgalom (M6-M0), Angeli utca, 

Anna utca, Balatoni út (7.sz.főút), Nagytétényi út-szervizút, Nagytétényi úti áttörés-Bányalég utca 

körforgalom (M6-M0), Ady Endre út, Arany János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bányalég utca, 

Barackos út, Bartók Béla utca, Bíbic utca, Botond utca, Csiperke utca, Damjanich utca, Dévény utca, 

Dózsa György út, Dráva utca, Ezüstgaras utca, Falka utca, Ferenc utca, Gádor utca, Háros utca, 

Hittérítő út, Horgszegi határsor, Jókai Mór utca, Kamaraerdei út, Kapisztrán utca, Kertész utca, 

Kiránduló utca, Klauzál Gábor utca, Kővirág sor, Leányka utca, Mező utca, Minta utca, Ostor utca, 

Pannónia utca, Panoráma utca, Pattantyús utca, Plébánia utca, Regényes utca, Remete utca, Rózsakert 

utca, Savoyai Jenő tér, Szabadkai utca. 

 

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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XXIII. kerület - Soroksár 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal 

Hősök tere, Templom utca, 

Hetente 3 alkalommal 

Táncsics Mihály utca, Szent László utca, Dinnye hegyi utca, Pista hegyi utca, Kis Kócsag utca 

Hőrgébis utca, Új telepi utca 

Hetente 1 alkalommal 

Kis Duna utca, Ócsai utca, Haraszti utca,  

Közlépcső Molnár szigeti lépcső, Ócsai úti gyalogos felüljáró lépcsői, Szent Lőrinc úti felüljáró 

lépcsői 

Aluljáró takarítás 

Tárcsás utca, GOH csomópont 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Havonta 1 alkalommal 

Dinnyehegyi út, Erzsébet utca, Grassalkovich út, Grassalkovich út-szervizút, Haraszti út, Haraszti út-

szervizút, Helsinki út, Helsinki út – szervizút, Hősök tere, Könyves utca, Nagykőrösi út, Ócsai út (5. 

sz. főút), Ócsai út (5. sz. főút)-szervizút, Rézöntő utca, Szentlőrinci út, Tárcsás utca, Templom utca, 

Újtelep út, Wekerle Sándor utca, Zománc utca, Alsó határút, Arany János utca, Dózsa György utca, 

Hősök tere, Hunyadi utca, Könyves utca, Külső Vörösmarty utca, Majori út, Rézöntő utca, Szent 

László utca, Tájkép utca, Túri István út (Tangazdasághoz vezető út), Tarcsay utca, Templom utca, 

Tisza utca, Újtelep út, Vecsés út,  

  

 Az eseti vagy az évszakok sajátosságainak megfelelően munkatervekben meghatározott azon speciális 

feladatokat, amelyek elvégzése során az évszakokra jellemző köztisztasági igényekhez is igazodni kell: 

Esetenként  

Lomtalanítás elszállítását követő körzetenkénti területeken. 
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A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a kézi úttisztításra vonatkozóan a felsorolt útvonalakhoz csatlakozó közterületek, közjárdák, közlépcsők, 

kerékpárutak, szegély melletti folyókák kézi és kisgépes erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 5 alkalommal  

Margitsziget 

 

 

A vonatkozó Fővárosi Közgyűlési rendelet 2§ és 3§ értelmében az FKF Nonprofit Zrt. hatáskörébe utalt 

a gépi úttisztításra vonatkozóan közutak gépi erővel történő tisztításának gyakoriságai: 

Hetente 1 alkalommal 

Margit-szigeti főút 


