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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Kör nyezetvédelmi Bizottság!

 
A Bizottság a VVKB. 21/2011. (I.18.) sz. határozata 2. pontjában felkérte a Polgármester 

Urat,  hogy „  …vizsgálja meg annak lehetőségét,  hogy az említett  helyeken – Kerekerdő  park, 
Tinódi utcai játszótér és Haller park - állandó illemhely kialakítása, fenntartása mennyi összegből 
valósítható meg.” 

Mindhárom parkot megvizsgáltuk és az alábbiakat állapítottuk meg:
- Az  érintett  helyszíneken  évek  óta  –  jelenleg  is  –  TOI-TOI  mobil  WC üzemeltetésével 

biztosítjuk a játszóterek, parkok használóinak az ilyen jellegű szükségletek kielégítését;
- A TOI-TOI WC-k havi üzemeltetési költsége bruttó 21.250,- FT/db;

A mobil WC-k kiváltását telepített vagy épített kivitelű, nyilvános illemhelyek létesítésével lehet 
megoldani, és az alábbi műszaki feltételeket kell biztosítani:

- helyi csatorna hálózat kialakítása, rácsatlakozás a gyűjtő hálózatra;
- vízvezeték hálózat kiépítése és a főhálózatra csatlakozás;
- elektromos vezeték  létesítése  és  rácsatlakozás  kiépítése a  legközelebbi  transzformátor 

állomásról;
- építmény szerkezetét fogadó alépítmény kialakítása;
- felépítmény elhelyezése és a közművekre való rákötése 

A szükséges közművek tervezési-, engedélyeztetési-, közműfejlesztési-, gerinchálózati rákötés 
kivitelezési díjak becsült költsége (a felépítménytől függetlenül) cca. 2,0 mFt helyszínenként.

A  téren  belüli  elhelyezkedéstől  függően  a  megépítendő  házi  csatorna,  vízvezeték  illetve 
elektromos hálózat kiépítésének becsült költsége (a szükséges bontási-, dúcolási-, földmunkával, 
a keresztező egyéb kábelek védelmével, ágyazatépítéssel, vezetékfektetéssel, földvisszatöltéssel, 
burkolat helyreállítással) közművenként cca. 35-40  eFt/fm, tisztító akna építése cca. 200 eFt/db.

Az  Elektromos  Művek  32A  alatti  új  fogyasztási  hely  létesítésénél  közműfejlesztési 
hozzájárulást nem kér, viszont a transzformátor állomásokról történő lecsatlakozás költsége cca. 
3-400 eFt/db. 

A szükséges mérőhelyek kialakítása további mintegy 200 eFt-ba   kerül darabonként.

A WC-k helyét a park és játszótér használatához igazítva célszerű megválasztani, azonban 
a  fenti  költségek  csökkentése  érdekében  mindenképp  a  meglévő  közműhálózatok  közelében 
javasolt.

Ez a Tinódi utcai játszótérnél és a Kerekerdő  parkban a jelenlegi mobil WC-k helyén is 
megoldható, a Haller parkban viszont több szempontot is figyelembe kell venni. A sportpályák és 
játszótér elhelyezkedése, valamint az Óbester utcai lakótelepen meglévő épített házas elektromos 
transzformátor viszonylagos közelsége miatt a park Mester utcához közel eső részén lenne jó az 
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elhelyezés, azonban a csatorna- és vízhálózatra történő rákötésnél a Mester utcai villamos sínek 
keresztezése mind műszakilag, mind pedig anyagilag jelentős megterhelést jelentene.

Az optimális helyszín kiválasztása a tervezés során történhet majd meg. 

     A WC kialakítása épített kivitelben (hagyományos technológiával)  cca. 150-180 eFt/ m2 
költséggel  megvalósítható,  ekkor  azonban  állandó  személyzet  biztosítása  szükséges  az 
üzemeltetés során.
     A korszerű, automatikus működésű nyilvános WC-k ennél jelentősen drágábbak, áruk cca. 
7,6  -16,2  mFt  között  mozog,  előnyük  a  non-stop  működésen  túl  a  hosszútávon  olcsóbb 
üzemeltetés, illetve a nagyon magas komfort. Ilyen WC-k üzemeltetését a Csatornázási  Művek 
fővárosunkban több helyen már elvállalta, a kihasználtságtól függően – tapasztalati adatok alapján 
– a jelenlegi 100 Ft-os használati díj még nem fedezi a fenntartás költségeit, így ebben az esetben 
is számolni kell fenntartási költséggel. (A Markusovszky parkban 75 eFt/hó + ÁFA díj ellenében 
vállalta az üzemeltetést az FCSM.)

Összességében egy helyszínen kb. 20 m-es víz-  csatorna bekötési távolságra helyezett 
WC esetén az építményt fogadó műszaki állapothoz cca. 5-5,5 mFt szükséges.

Magyarországon  a  B&K  Kft.  gyárt  és  forgalmaz  automatikus  működésű, 
mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhelyeket több változatban. A mellékletben a 
jelenleg forgalmazott típusokat bemutatjuk. 

A telepített vagy épített illemhelyek kialakításához szükséges becsült költségek (a helyszínek miatt 
változó lehet):

Munka megnevezése Állandó személyzettel 
működő
eFt/db

Automatikus működésű
eFt/db

Tervezési-,  engedélyeztetési-, 
közműfejlesztés-i  és  gerinchálózati 
csatlakozás - csatorna

1.000 eFt 1.000 eFt

U. ez, víz vezetéknél 400 eFT 400 eFt
u. ez elektromos vezetéknél 600 eFT 600 eFt
Csatlakozási  ponttól  a  WC-ig  csatorna 
kiépítése aknákkal, bekötéssel

700  eFt 700 eFt

u. ez, víz vezetéknél 450 eFT 350 eFt
u. ez elektromos vezetéknél 1.400 eFT 1.600 eFt
Burkolat helyreállítások 400 e FT 400 eFt
WC  berendezést,  építményt  fogadó 
szerkezet építése

350 eFt 350 eFt

Felépítményt fogadó állapothoz 
összesen cca.: 5.300 eFt 5.300 eFt

Felépítmény (~ 6 m2) 1.100 eFT 7,6 – 16,2 mFt

Üzemeltetés cca. 300 eFt/hó 94 eFt/hó

Cím db összesen Becsült összköltség
Tinódi utcai játszótér 1 5.300 eFt
Kerekerdő park 1 5.300 eFt
Haller park 1 5.300 eFt
Építményt fogadó állapothoz összesen: 15.900 eFt

Épített felépítmény esetén  (3x 1.100 3.300 eFt 19.200 eFt
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eFt)
Előregyárott WC berendezés esetén 

(minimum 3x 7,6 mFt)
23.000 eFt 38.900 eFt

Tájékoztatjuk a T. Bizottságot továbbá arról, hogy Információ gyűjtés során eljutottunk a 
Városbútor  és  Média  Kft-hez,  akik  külföldi  cégek  pályázata  alapján  első  körben  a  Fővárosi 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  közterületeken  30  db  automatikus  működésű,  korszerű 
illemhelyet helyeznének el, térítésmentesen. Ez a projekt egyelőre döntés előkészítés alatt van. 
Amennyiben  sor  kerül  a  megvalósításra,  úgy  szándékukban áll  a  kerületek  tulajdonában  lévő 
közterületekre  is  kiterjeszteni  a  programot.  Információnk  szerint  várhatóan  fél  éven  belül  a 
projektről döntés születik.

Budapest, 2012. január 10.

Dr. Bácskai János
Polgármester megbízásából

Madár Éva s.k.
mb. irodavezető
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B&K Kft. automata üzemeltetésű köztéri nyilvános WC termékek

BKH2003541

Automatikus működtetésű köztéri illemhely, WC és padlómosással szerelve

Utcabútor jellegű, önálló épületként funkcionáló nyilvános köztéri illemhelyünk, 
méretükből 
és kialakításukból adódóan, valamint a felszerelt kapaszkodóknak köszönhetően 
mozgáskorlátozottak által is használható típusok. 
Az illemhelyek érmevizsgálóval vannak ellátva, a meghatározott érmék bedobása után 
használhatóak. Az illemhelyek vandálbiztos berendezésekkel vannak ellátva.

Automatikusan működő illemhelyeink ezen típusa az alábbi funkciókkal van ellátva:

- Teljesen automata mosdó berendezés, beépített szappanadagoló és kézszárító 
egységekkel ellátva
- Öntisztító WC-kagyló: használat után befordul a technikai térbe. Az automata 
mechanizmus öblítés 
után komplett WC-mosást és fertőtlenítést végez
- Padlómosó berendezés 

BK30901

Piano Automatic, Zongora alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely
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BK30801
Fortress Automatic, Téglalap alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely, 
Ívelt tetővel
A B&K Kft. több mint 10 éve foglalkozik köztéri WC-k tervezésével, gyártásával és 
forgalmazásával. Termékválasztékunk bővítése-, valamint az illemhelyek 
felszereltségének és formavilágának fejlesztése érdekében, Európai Uniós támogatással, a 
Moholy - Nagy Művészeti Egyetem Formatervezői Tanszékével együttműködve, 
kifejlesztettük nyilvános WC-i legújabb generációját. 

Ezek a termékek utcabútor jellegű, önálló épületként funkcionáló nyilvános köztéri 
illemhelyek, melyek méretükből és kialakításukból adódóan mozgáskorlátozottak által is 
használható típusok. A WC-k föl vannak készítve ingyenes és érmével történő 
működtetésre is, lehetőség van rá, hogy mozgáskorlátozottak egy számukra kibocsátott 
kódkártya segítségével ingyenesen igénybe vehessék azt. Ilyen felszereltségű 
illemhelyekkel korábban csak Nyugat Európában találkozhattunk. 

Az épületek tervezésénél fontos szempont volt, hogy a fogyatékkal élők is könnyedén 
tudják használni azokat, ezért a belső térkialakítás tervezésénél Csernyik Csaba 
rehabilitációs szakmérnök ajánlásait is igyekeztünk szem előtt tartani. Ennek 
köszönhetően WC-ink 2008-ban a Magyar Termék Nagydíj mellett elnyerték a 
SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN Különdíját, az ODAFIGYELÉS DÍJAT is!

Új illemhelyeink a B&K Kft. által korábban tervezett és ma is gyártott illemhelyek 
technológiai bázisán létrejött termékek, azonban az alkalmazott szerkezeti elemek 
funkcionalitásukban és anyagukban újra lettek gondolva, a működtetést biztosító szoftver 
és kommunikációs felület, illetve a vandálbiztos belső térkialakítás teljesen megújult. 
Többek között beépítésre került egy sms-küldő egység is, ami � a megrendelő igényeitől 

�függően  rövid szöveges üzenetet küld az üzemeltetőnek vészhelyzet, rosszullét, 
rongálás, stb. esetén. Igény esetén az illemhelyek oldalfalain hirdetési felület biztosítható. 
(Az illemhelyek technológiai megoldásairól bővebben lásd a mellékelt műszaki 
leírásokban.

BK31001

Art Relic Automatic, Téglalap alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely

A B&K Kft. több mint 10 éve foglalkozik köztéri WC-k tervezésével, gyártásával és 
forgalmazásával. Termékválasztékunk bővítése-, valamint az illemhelyek 
felszereltségének és formavilágának fejlesztése érdekében, Európai Uniós támogatással, a 
Moholy - Nagy Művészeti Egyetem Formatervezői Tanszékével együttműködve, 
kifejlesztettük nyilvános WC-i legújabb generációját. 

Ezek a termékek utcabútor jellegű, önálló épületként funkcionáló nyilvános köztéri 
illemhelyek, melyek méretükből és kialakításukból adódóan mozgáskorlátozottak által is 
használható típusok. A WC-k föl vannak készítve ingyenes és érmével történő 
működtetésre is, lehetőség van rá, hogy mozgáskorlátozottak egy számukra kibocsátott 
kódkártya segítségével ingyenesen igénybe vehessék azt. Ilyen felszereltségű 
illemhelyekkel korábban csak Nyugat Európában találkozhattunk. 

Az épületek tervezésénél fontos szempont volt, hogy a fogyatékkal élők is könnyedén 
tudják használni azokat, ezért a belső térkialakítás tervezésénél Csernyik Csaba 
rehabilitációs szakmérnök ajánlásait is igyekeztünk szem előtt tartani. Ennek 
köszönhetően WC-ink 2008-ban a Magyar Termék Nagydíj mellett elnyerték a 
SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN Különdíját, az ODAFIGYELÉS DÍJAT is!

Új illemhelyeink a B&K Kft. által korábban tervezett és ma is gyártott illemhelyek 
technológiai bázisán létrejött termékek, azonban az alkalmazott szerkezeti elemek 
funkcionalitásukban és anyagukban újra lettek gondolva, a működtetést biztosító szoftver 
és kommunikációs felület, illetve a vandálbiztos belső térkialakítás teljesen megújult. 
Többek között beépítésre került egy sms-küldő egység is, ami � a megrendelő igényeitől 

�függően  rövid szöveges üzenetet küld az üzemeltetőnek vészhelyzet, rosszullét, 
rongálás, stb. esetén. Igény esetén az illemhelyek oldalfalain hirdetési felület biztosítható. 
(Az illemhelyek technológiai megoldásairól bővebben lásd a mellékelt műszaki 
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leírásokban.

BK30911

Piano Basic, Zongora alapú, nyomógombos működtetésű köztéri illemhely

A B&K Kft. több mint 10 éve foglalkozik köztéri WC-k tervezésével, gyártásával és 
forgalmazásával. Termékválasztékunk bővítése-, valamint az illemhelyek 
felszereltségének és formavilágának fejlesztése érdekében, Európai Uniós támogatással, a 
Moholy - Nagy Művészeti Egyetem Formatervezői Tanszékével együttműködve, 
kifejlesztettük nyilvános WC-i legújabb generációját. 

Ezek a termékek utcabútor jellegű, önálló épületként funkcionáló nyilvános köztéri 
illemhelyek, melyek méretükből és kialakításukból adódóan mozgáskorlátozottak által is 
használható típusok. 

Az épületek tervezésénél fontos szempont volt, hogy a fogyatékkal élők is könnyedén 
tudják használni azokat, ezért a belső térkialakítás tervezésénél Csernyik Csaba 
rehabilitációs szakmérnök ajánlásait is igyekeztünk szem előtt tartani. Ennek 
köszönhetően WC-ink 2008-ban a Magyar Termék Nagydíj mellett elnyerték a 
SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN Különdíját, az ODAFIGYELÉS DÍJAT is!

Új illemhelyeink a B&K Kft. által korábban tervezett és ma is gyártott illemhelyek 
technológiai bázisán létrejött termékek, azonban az alkalmazott szerkezeti elemek 
funkcionalitásukban és anyagukban újra lettek gondolva, a működtetést biztosító szoftver 
és kommunikációs felület, illetve a vandálbiztos belső térkialakítás teljesen megújult. 
Többek között beépítésre került egy sms-küldő egység is, ami � a megrendelő igényeitől 

�függően  rövid szöveges üzenetet küld az üzemeltetőnek vészhelyzet, rosszullét, 
rongálás, stb. esetén. Igény esetén az illemhelyek oldalfalain hirdetési felület biztosítható. 
(Az illemhelyek technológiai megoldásairól bővebben lásd a mellékelt műszaki 
leírásokban.

BK30811

Fortress Basic, Téglalap alapú, nyomógombos működtetésű köztéri illemhely, 
Ívelt tetővel

A B&K Kft. több mint 10 éve foglalkozik köztéri WC-k tervezésével, gyártásával és 
forgalmazásával. Termékválasztékunk bővítése-, valamint az illemhelyek 
felszereltségének és formavilágának fejlesztése érdekében, Európai Uniós támogatással, a 
Moholy - Nagy Művészeti Egyetem Formatervezői Tanszékével együttműködve, 
kifejlesztettük nyilvános WC-i legújabb generációját. 

Ezek a termékek utcabútor jellegű, önálló épületként funkcionáló nyilvános köztéri 
illemhelyek, melyek méretükből és kialakításukból adódóan mozgáskorlátozottak által is 
használható típusok. A WC-k föl vannak készítve ingyenes és érmével történő 
működtetésre is, lehetőség van rá, hogy mozgáskorlátozottak egy számukra kibocsátott 
kódkártya segítségével ingyenesen igénybe vehessék azt. Ilyen felszereltségű 
illemhelyekkel korábban csak Nyugat Európában találkozhattunk. 

Az épületek tervezésénél fontos szempont volt, hogy a fogyatékkal élők is könnyedén 
tudják használni azokat, ezért a belső térkialakítás tervezésénél Csernyik Csaba 
rehabilitációs szakmérnök ajánlásait is igyekeztünk szem előtt tartani. Ennek 
köszönhetően WC-ink 2008-ban a Magyar Termék Nagydíj mellett elnyerték a 
SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN Különdíját, az ODAFIGYELÉS DÍJAT is!

7



Új illemhelyeink a B&K Kft. által korábban tervezett és ma is gyártott illemhelyek 
technológiai bázisán létrejött termékek, azonban az alkalmazott szerkezeti elemek 
funkcionalitásukban és anyagukban újra lettek gondolva, a működtetést biztosító szoftver 
és kommunikációs felület, illetve a vandálbiztos belső térkialakítás teljesen megújult. 
Többek között beépítésre került egy sms-küldő egység is, ami � a megrendelő igényeitől 

�függően  rövid szöveges üzenetet küld az üzemeltetőnek vészhelyzet, rosszullét, 
rongálás, stb. esetén. Igény esetén az illemhelyek oldalfalain hirdetési felület biztosítható. 
(Az illemhelyek technológiai megoldásairól bővebben lásd a mellékelt műszaki 
leírásokban.

BK31011

Art Relic Basic, téglalap alapú, nyomógombos működtetésű köztéri illemhely,

A B&K Kft. több mint 10 éve foglalkozik köztéri WC-k tervezésével, gyártásával és 
forgalmazásával. Termékválasztékunk bővítése-, valamint az illemhelyek 
felszereltségének és formavilágának fejlesztése érdekében, Európai Uniós támogatással, a 
Moholy - Nagy Művészeti Egyetem Formatervezői Tanszékével együttműködve, 
kifejlesztettük nyilvános WC-i legújabb generációját. 

Ezek a termékek utcabútor jellegű, önálló épületként funkcionáló nyilvános köztéri 
illemhelyek, melyek méretükből és kialakításukból adódóan mozgáskorlátozottak által is 
használható típusok. 

Az épületek tervezésénél fontos szempont volt, hogy a fogyatékkal élők is könnyedén 
tudják használni azokat, ezért a belső térkialakítás tervezésénél Csernyik Csaba 
rehabilitációs szakmérnök ajánlásait is igyekeztünk szem előtt tartani. Ennek 
köszönhetően WC-ink 2008-ban a Magyar Termék Nagydíj mellett elnyerték a 
SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN Különdíját, az ODAFIGYELÉS DÍJAT is!

Új illemhelyeink a B&K Kft. által korábban tervezett és ma is gyártott illemhelyek 
technológiai bázisán létrejött termékek, azonban az alkalmazott szerkezeti elemek 
funkcionalitásukban és anyagukban újra lettek gondolva, a működtetést biztosító szoftver 
és kommunikációs felület, illetve a vandálbiztos belső térkialakítás teljesen megújult. 
Többek között beépítésre került egy sms-küldő egység is, ami � a megrendelő igényeitől 

�függően  rövid szöveges üzenetet küld az üzemeltetőnek vészhelyzet, rosszullét, 
rongálás, stb. esetén. Igény esetén az illemhelyek oldalfalain hirdetési felület biztosítható. 
(Az illemhelyek technológiai megoldásairól bővebben lásd a mellékelt műszaki 
leírásokban.
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WALL AG automata üzemeltetésű köztéri nyilvános WC termékek

Streetline City-Pissoir

Eine saubere Sache. Das Streetline City-Pissoir ist in Urinalraum und Waschraum unterteilt. Bewegungsmelde r 
steuern die Spülung und ...

Details    Produktanfrage

Preis: Auf Anfrage *

Artikel-Nr.: CO.0100

Lieferbar: Auf Anfrage

* Alle Preise pro Stück ab Werk zzgl. gesetzlicher MwSt. Die im Internet angegebenen Verkaufspreise können aufgrund 
schwankender Rohstoffpreise von den aktuellen Angebotspreisen abweichen. Bitte fragen Sie die aktuellen Angebotspreise bei 
uns an.

Intelligent Series City-Pissoir

Das Intelligent Series City-Pissoir zeigt den letzte n Stand in Bezug auf Sauberkeit, Nutzerfreundlichkeit  und 
gestalterischen Anspruch für ...

Details    Produktanfrage

Preis: Auf Anfrage *

Artikel-Nr.: DD.0100

Lieferbar: Auf Anfrage
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City Toilette modulare

Das Toilettensystem Modulare ermöglicht es, die Ans prüche der Bürger an eine anspruchsvolle öffentlich e 
sanitäre Infrastruktur in der Stadt ...

Details    Produktanfrage

Preis: Auf Anfrage *

Artikel-Nr.: CTM 100

Lieferbar: Auf Anfrage

City-Toilette Basic

Die City-Toilette Basic eignet sich besonders für d en Einsatz an stark frequentierten Straßen und Plätzen . Sie 
fällt durch ihre elliptische ...

Details    Produktanfrage

Preis: Auf Anfrage *

Artikel-Nr.: BC.0102

Lieferbar: Auf Anfrage
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Avenue City-Toilette

Die Avenue City-Toilette hat eine Fassade aus gebog enem, einseitig lackiertem Sicherheitsglas. Sie bild et eine 
elegant anmutende, homogene ...

Details    Produktanfrage

Preis: Auf Anfrage *

Artikel-Nr.: BC.0104

Lieferbar: Auf Anfrage

Beruházó:
Városbútor és Média Kft. 
Liptai Tibor
06-20/368-5598
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