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Telefon: +361292-2168 
Email: takaritas@efebe.hu kerteszet@efebe.hu 
 
Levelezési cím: Erzsébetváros Kft. 1076. Budapest, Garay u. 5. 
Fogadóóra: minden hónap 2. hétfője 15.00 – 16.00 óráig (előzetes bejelentkezés alapján info@efebe.hu ) 
 

 
Erzsébetváros Kft. bemutatkozik 

 
A VII. kerületi közterületek takarítását az Erzsébetváros Kft. végzi. A Kft-t (hivatalos nevén 
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaságot) 1991-ben alapította az 
önkormányzat. Számos tevékenységük mellett 2017 óta feladat-ellátási szerződés alapján végzik 
a takarítást a kerület 2,09 km2-nyi területén, ahol kb. 50 ezer lakó él, és legalább ennyi nem helyi 
lakos jár át a kerületen naponta! 
 
Az Erzsébetváros Kft-nek összesen 91 dolgozója van. Takarítási ágazata a kézi- és gépi takarítást 
végzi, ürítik a közterületi szemeteseket, eltakarítják a járdákról és a kutyafuttatókból az ürüléket, 
szükség esetén veszélytelenítenek. Elszállítják az utcákról az illegálisan kitett szemetet és lomot. 
Kertészeti ágazatuk karbantartja a kerület közparkjait, öntözik a növényeket, gondoskodnak a 
planténerek, oszlopos virágok, parkok megújulásáról. A Kft. saját járműszerelő műhelyében végzik 
a javításokat.  
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Jelenleg, mintegy 256.736 négyzetméteren takarítanak, 2021. október végétől kisegítő takarítást 
végeznek a fővárosi közterületek 60.702 négyzetméterén. Összesen több mint 500.000 
négyzetméter felület gondozását, tisztántartását végzik a parkokkal és terekkel együtt. 

 
1949-ben így végezték az utak, közterületek takarítását, és sokkal több 
élő munkaerővel, természetesen a körülmények is eltérőek voltak. 
Nagyon kevés személyautó állt az utcákon, az összetakarításra kerülő 
szemét is más összetételű, és az otthoni kutyatartás is jóval kisebb 
számú volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erzsébetváros közterületeinek tisztántartásához 2021. évben rendelkezésükre áll: 
 
4 db nagynyomású berendezéssel ellátott mosóautó,  
4 db Bucher típusú szívó és seprő takarítógép,  
2 db lomtalanító autó,  
1 db elektromos kisteherautó,  
1 db nagy rakterű, úgynevezett dobozos autó. 
2021. október 11-én átadásra került egy új elektromos jármű, amit a felszerelés után mosóautóként 
üzemeltetnek. Ezt további 1 darab ugyanilyen jármű követi, illetve 1 darab nagynyomású 
járdatakarító gép beszerzése is megtörténik még ebben az évben. 
 

   
 
Az Erzsébetváros Kft. előre meghatározott heti terv alapján végzi a kerület 58 utcájának és 11 
parkjának és tereinek takarítását a hét minden napján, gyakorlatilag 365 napon át. Az időjárás, a 
hőmérséklet, a gépek meghibásodása és a rendkívüli események függvényében egy utcát hetente 
2-szer, de minimum 1 alkalommal megtisztítanak. 
 
Kérjük, hogy amennyiben problémát, elhullott állattetemet, szennyezett közterületet, kihelyezett 
lomot, szemetes zsákot, megrongált fát, növényzetet lát a fenti elérhetőségeinken közvetlenül 
szíveskedjen jelezni annak érdekében, hogy a legrövidebb időn belül a problémát orvosolni tudják. 
 
Az Erzsébetváros Kft. valamennyi munkatársa az Önök partnereként felelősségteljesen dolgozik 
azért, hogy Erzsébetváros közösségi területei kulturáltak és tiszták legyenek. 
Legyenek Önök is a mi partnereink.  
 
Kérjük, vigyázzanak Önök is Erzsébetváros tisztaságára! 
 

Galambos András  Nagy Zoltán  
igazgató  operatív igazgató  



Feladatellátás, teljesítmény, „Tiszta Hét” 
 

Az Erzsébetváros Kft. 2020. évben összesen 
 
338 napon végzett takarítási, kertészeti, illegális lom és hulladék eltakarítást, 
10 747 479 m2 területet takarított fel (magasnyomású mosás), 
15 954 854 m2 területet takarított fel (gépi takarítás), 
15 769 319 m2 területet takarított fel (kézi takarítás), 
27 428 479 m2 területet takarított fel (kézi takarítás, alvállalkozó bevonásával), 
255 alkalommal használta az elektromos önjáró hulladékfelszedő gépet. 
 

  
 
999 m3 illegális hulladékot és lomot takarított el, 
303 m3 ürüléket szállított el a kutyafuttatókból, 
777 m3 hulladékot, szemetet takarítottak fel a járdákról és az autóutakról, 
2 427 m3 hulladékot, szemetet gyűjtöttek a közterületi szemetes edényekből. 
 
3 alkalommal végeztek biológiai vegyszeres fertőtlenítést a kerület valamennyi utcájában. 
 
63 db fát ültetettek el, 
42 000 db virágot ültettek el, 
8 520 db oszlopos virágot helyeztek ki, 
24 024 m2 közpark felületen végeztek kertészeti, gondozási munkákat. 

 

  
Az Erzsébetváros Kft. 2020-ban  
a takarítási feladatok ellátásához összesen: nettó 455 071 736 Ft, 
kertészeti feladatainak ellátásához nettó 163 500 000 Ft  
közpénzt használt fel. 

Az Erzsébetváros Kft. 2021. évben (szeptember 30-ig) összesen: 
 



243 napon végzett takarítási, kertészeti, illegális lom és hulladék eltakarítást, 
 
8 536 462 m2 területet takarított fel (magasnyomású mosás takarítás), 
9 843 885 m2 területet takarított fel (gépi takarítás), 
13 029 454 m2 területet takarított fel (kézi takarítás), 
20 253 727 m2 területet takarított fel (kézi takarítás, alvállalkozó bevonásával), 
79 alkalommal használta az elektromos önjáró hulladékfelszedő gépet 

 

  
 
1 113 m3 illegális hulladékot és lomot takarított el, 
417 m3 ürüléket szállított el a kutyafuttatókból, 
836 m3 hulladékot, szemetet takarítottak fel a járdákról és az autóutakról, 

1 596 m3 hulladékot, szemetet gyűjtöttek a közterületi szemetes edényekből. 
 
Szeptember végéig ebben az évben 2 alkalommal végeztek biológiai vegyszeres fertőtlenítést 
a kerület valamennyi utcájában, november elejéig lezajlik az őszi nagytakarítással egyszerre a 3. 
biológiai vegyszeres fertőtlenítés is.  
 
398 db új utcai szemetes edény került pótlásra és lecserélésre 

   
 
14 db fát ültetett el, 
28 000 db virágot ültettek el, 
8 520 db oszlopos virágot helyeztek ki, 
24 024 m2 közpark 
felületen végeztek kertészeti, gondozási munkákat. 
 



    

Az Erzsébetváros Kft. 2021. augusztus 31-ig  
takarítási feladatainak ellátásához nettó 301 386 571 Ft,  

kertészeti feladatainak ellátásához 2021. szeptember 30-ig nettó 106 000 000 Ft  
közpénzt használt fel.  

 
 
 
  



 

Káros jelenségek a közterületeken 
 
1. Illegális lom kihelyezés 
2. Illegális szemét kihelyezés 
 

   

    
3. Illegális háztartási hulladék kihelyezés 
4. Illegális építési törmelék kihelyezés 
5. Beépítetlen üres telkekre kihelyezett hulladékok, szemét, közegészségügyet veszélyeztető 
anyagok (humán és kutya vizelet, ürülék) 
6. Járdákon és közparkokban keletkező közegészségügyet veszélyeztető anyagok 
 

  



 
Mivel járulhatnak hozzá a lakók, vállalkozások a közterületek rendjéhez? 
 

Sok társasház lakóközössége, a különböző utcai helyiségben működő vállalkozás és intézmény 
figyelemmel van arra, hogy a ház előtti járda takarítása, mosása alapvetően - Budapest Főváros 
Közgyűlésének 48/1994. (VIII.1) sz. önkormányzati rendelete 3. 4. 7. pontjai alapján - a társasház 
és vállalkozások, intézmények feladata. Télen-tavasszal a szemét feltakarítás, jégmentesítés és 
hó eltakarítás, nyáron-ősszel a pormentesítés, szemét feltakarítás, falevél feltakarítás is feladat. 
Ebben a gyakorlatban résztvevők számának növekedése jelentősen megnöveli az épített 
környezet tisztaságát, élhetőségét. 
A kutyatartók közössége, a felelősségteljes ebtartás útján azzal segíti 
lakókörnyezetünk hatékony tisztántartását, hogy minimálisra csökkenti a 
járdákról, úttestekről, növényzet közül eltakarítható kutyaürülék 
mennyiségét. Ez nem csak köztisztasági, hanem közegészségügyi 
kérdés is. A kutyatartók többsége ma már alapvetőnek tartja, hogy ne 
csak a lakásán belül legyen felelős gazdája kedvencének. 
Erzsébetváros közigazgatási területén 712 utcai zöld szemetes edény 
áll rendelkezésre, melyet rendszeresen ürítenek. A szemetes edények 
rendszeres használata vitán felül segíti a közterületeink tisztántartását.  
  



 

Közösségi és Önkormányzat által szervezett önkéntes akciók 
 
A civil kezdeményezésű, önkormányzati képviselők által kezdeményezett, önkéntes részvétellel 
zajló takarítási programokban az Erzsébetváros Kft. személyi állományával és munkagépekkel 
egyaránt részt vesz. 
Az Önkormányzat által szervezett, valamint a hagyományos időszakos (tavaszi és őszi) 
nagytakarításokon a cég szívesen veszi önkéntesek csatlakozását a munkához, biztosítja az 
ehhez szükséges tárgyi feltételeket. 
 

Köszönjük minden erzsébetvárosi lakónak és a civileknek az önkéntes 
segítséget! 
 

 
 
 
 
  



 

Heti feladatellátás 
 

2021.10.04.-10.10. (hétfőtől-vasárnapig) hét feladatellátása 
 
2021.10.06. (szerda) és 2021.10.07. (csütörtök) -> ESŐNAP volt 
 
Részletes bontásban: 
 
Mosás + Gépi  takarítás: Belső-Erzsébetváros -> 63 453 m2 
Középső + Külső-Erzsébetváros -> 115 000 m2 
 
Gépi takarítás helyett kézi - Középső + Külső-Erzsébetváros -> 50 400 m2 

 
Kézi takarítás - Középső + Külső-Erzsébetváros -> 418 846 m2 

(Belső-Erzsébetváros kézi takarítását külön alvállalkozó végzi naponta) 
 
Ezeken felül: 
- 2 lomtalanítós autó szedte a szemetet a teljes kerületben, 
- a hét minden napján: a zöldedények leszedésre kerültek a teljes kerületben,  
- heti 2 alkalommal a kutyafuttatók fertőtlenítése is megtörtént a teljes kerületben. 
 
 

2021.10.11.-10.17. (hétfőtől-vasárnapig) hét feladatellátása 
 
 
 

2021.10.18.-10.24. (hétfőtől-vasárnapig) hét feladatellátása 
 
Részletes bontásban: 
 
Mosás + Gépi: Belső Erzsébetváros -> 96 740 m2 
Középső + Külső Erzsébetváros -> 118 201 m2 
 
Mosás + Gépi helyett kézi takarítás: Középső + Külső Erzsébetváros -> 151 881 m2 

 
Kézi takarítás - Középső + Külső Erzsébetváros -> 425 527 m2 

(Belső Erzsébetváros kézi takarítását az Alvállalkozó végzi naponta) 
 
Ezeken felül: 
- 2 lomtalanítós autó szedte a szemetet a teljes kerületben 
- Hétköznap és hétvégén a zöldedények leszedésre kerültek a Belső Erzsébetvárosban 
- Középső- és Külső Erzsébetvárosban pedig hétköznap minden nap, hétvégén pedig 1-1 napon 
- heti 2 alkalommal a kutyafuttatók fertőtlenítése is megtörtént a teljes kerületben 
 
 

2021.10.25.-10.31. (hétfőtől-vasárnapig) hét feladatellátása 
 
 
 

2021.11.01.-11.07. (hétfőtől-vasárnapig) hét feladatellátása 
 
Részletes bontásban: 

 
Mosás + Gépi: Belső Erzsébetváros -> 96 740 m2 



                              Középső + Külső Erzsébetváros -> 118 201 m2 
Mosás + Gépi helyett kézi takarítás: Középső + Külső Erzsébetváros -> 151 881 m2 
 
Kézi takarítás - Középső + Külső Erzsébetváros -> 425 527 m2 
(a Belső Erzsébetváros kézi takarítását az Alvállalkozó végzi napi szinten) 
 
Ezeken felül: 
- 2 lomtalanítós autó szedte a szemetet a teljes kerületben 
- Hétköznap és hétvégén a zöldedények leszedésre kerültek Belső Erzsébetvárosban 
- Középső- és Külső Erzsébetvárosban pedig hétköznap minden nap, hétvégén pedig 1-1 napon 
- heti 2 alkalommal a kutyafuttatók fertőtlenítése is megtörtént a teljes kerületben 
 
 
 
 
 


