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Lakossági Tájékoztató 

a Budapest VIII. ker. Horváth Mihály téri és a Budapest, VIII. ker. Losonci téri 
játszótéren lévő illemhelyek megnyitásáról 

Tisztelt Józsefvárosi Lakosok 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020.09.02.-án a Horváth Mihály téri és a Losonci téri 
játszótéren kihelyezett automata illemhelyek megnyitásra kerülnek. 
Az illemhelyek használatba vétele, a közművekkel való ellátása megtörtént, így a lakosság 
szeptember 2.-től használhatja az illemhelyeket. 
Az illemhelyek utcabútor jellegű, önálló épületként funkcionáló nyilvános köztéri illemhelyek, 
melyek mozgáskorlátozottak számára is használható típusok. 
Az automatikus működésű köztéri illemhelyek megfelelnek minden környezetvédelmi és 
biztonsági előírásnak. Az illemhelyek padló- és vécémosó berendezéssel vannak felszerelve. 
Az illemhelyeket jelképes 10 Ft-os érme bedobásával lehet működésbe hozni, azaz ennyi összeg 
bedobásával nyílik ki az illemhely ajtaja. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy pontos összeget 
dobjanak az érmegyűjtőbe, mert a gép nem ad vissza. A belépést követően az ajtó 
automatikusan bezár, melyet belülről gombnyomással ki tudunk nyitni. Az illemhely 
használatára a bezárást követően maximum 20 perc áll rendelkezésre, ezt követően az ajtó 
automatikusan kinyílik. A távozást követően az illemhely fertőtlenítő takarítást hajt végre. A 
mosdóban rendelkezésre áll egy pelenkázó is, illetve több kapaszkodó. Probléma esetén több 
vésznyitó áll rendelkezésre, mely az ajtónyitás mellett egy riasztást is lead. Ekkor a mosdó 
szirénázik, illetve jelzi az operátoroknak a vészhelyzetet. Ugyan ez történik, ha valaki túllépi a 
20 perces időtartamot. 

 
Fentieken túl a Városüzemeltetési igazgatóság munkatársai napi egyszeri alkalommal 
fertőtlenítik az illemhelyeket, és ha szükséges feltöltik a szükséges anyagokkal (WC papír, 
kézmosó stb.) 
 
Az illemhelyek működése igazodik a játszótér nyitvatartásához, ami azt jelenti, hogy az reggel 
07.00 órakor a tér nyitásával egyidejűleg nyit, illetve sötétedéskor (napnyugtakor) a játszótér 
zárásával egyidejűleg bezár. 
 
Kérjük mindenki ügyeljen a mosdó tisztaságára, a szemetet a kukába tegyék, a mosdótérbe 
semmit ne hagyjanak, tartsák be a használati szabályokat. 

 
Tisztelettel: 

 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 


