
A Világítástechnikai évkönyv 2004-2005-
ös kiadása tartalmaz egy olyan szakcikket,
amely a budapesti dísz- és közvilágítási fel-
adatokat ellátó társaság (a továbbiakban tár-
saság) megalakulásáról, az alapításkor el-
döntött energiatakarékossági célú közvilá-
gítás korszerûsítési program végrehajtásá-
ról, az MSZ EN ISO 9001:2001 minõségirá-
nyítási rendszer bevezetésérõl és alkalma-
zásáról adott tájékoztatást. Jelen dolgozat
célja az általános tájékoztatáson túl elsõ-
sorban a társaság tulajdonában, üzemelte-
tésében lévõ budapesti köz- és díszvilágí-
tási berendezések üzemeltetési gyakorlatá-
ban bekövetkezett változások ismertetése,
egy lehetséges középtávú üzemeltetési stra-
tégia fõbb elemeinek bemutatása.

A tulajdon kérdése
Még napjainkban is vissza-visszatérõ

téma a közvilágítási berendezések korábbi
tulajdonlási szerkezetének vitatása, értel-
mezése. Megítélésem szerint ez már oka
fogyott, hiszen az állami tulajdonlást elõ-
író törvény hatályon kívül helyezését kö-
vetõen megnyílt a lehetõség valamennyi
önkormányzat számára a tulajdonviszony-
ok rendezésére. Egyrészt szabadon dönt-
hetett az elkészült új berendezések tulaj-
donáról, másrészt vitathatta az áramszol-
gáltató részvénytársaságokban való része-
sedésének mértékét.

Budapesten a Fõvárosi Önkormányzat a
törvényi feltétek változását követõen a nagy
összefüggõ, az önkormányzat által létesített
közvilágítási vagyontárgyakat és díszvilágí-
tási berendezéseket nem adta át tulajdonjo-
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gilag a fõvárosi áramszolgáltató részére, csak
üzemeltetésre. Ennek eredményeként a Fõ-
városi Önkormányzat a társaság alapítása-
kor  a  3 milliárd forint készpénz mellett
több mint 800 millió forint értékû tárgyi esz-
közt apportált a társaságba.

A fõváros vezetése az áramszolgáltatói
részvénytársaságok megalakulását követõ-
en szakmai tanulmányokra alapozva vitat-
ta a fõvárosi áramszolgáltatóban lévõ mi-
nimális, csak a belterületi ingatlanok érté-
ke után megállapított részesedésének mér-
tékét. Az érvek között szerepelt többek kö-
zött a budapesti tanácsok, önkormányzat-
ok által finanszírozott közvilágítási beren-
dezések vagyonértéke is. A döntéshozók az
érveket elfogadták és ma a Fõvárosi Ön-
kormányzat tulajdonrésze a fõvárosi áram-
szolgáltatóban meghaladja a 10 %-ot.

Napjainkban Magyarországon a közvi-
lágítási berendezések tulajdonlása igen szí-
nes képet mutat: önkormányzati, áram-
szolgáltatói és egyéb társasági tulajdon is
elõfordul. Budapesten talán tisztább a kép:
a köz- és díszvilágítási berendezések dön-
tõ része a társaság tulajdonában van, de ami
nincs, azt is a társaság üzemelteti. Ezen utób-
bi vagyonértéke megközelíti az 1 milliárd
forintot, amelynek tulajdonjogi rendezése
a társaság tulajdonosainak egyeztetése alap-
ján a közeljövõben várható.

A Budapesten üzemeltetett köz- és dísz-
világítási berendezések adatai (2006. május)
Közvilágítás:
Fényforrások száma: 200 914  db
Ebbõl Na :   77   %, HgL :    1   %, fénycsõ:     22   %
Lámpatestek száma: 168 925 db
Beépített villamos teljesítmény: 22 275 kW



Közvilágítási hálózat hossza: 5 342 km
Ebbõl kábel :  50 %, szabadvezeték :  50 %
Közvilágítási kapcsolószekrények száma: 3 145 db
Díszvilágítás:
Objektumok száma: 170 db
Ebbõl kiépített: 110 db
Beépített villamos teljesítmény: 1 102 kW

Változások az üzemeltetési
gyakorlatban
Szerzõdés közvilágítás szolgáltatásra

A társaság megalapítását, cégbírósági be-
jegyzését követõen került sor a végleges,
határozatlan idõre szóló szolgáltatási szer-
zõdés megkötésére a Fõpolgármesteri Hi-
vatallal. Ebben rögzítésre került többek
között a szolgáltatási terület (Budapest tel-
jes, I.-XXIII. kerületekre kiterjedõ közigaz-
gatási területe), a saját és idegen tulajdonú
közvilágítási berendezések üzemeltetési
feladatai, üzemmódja, üzemideje, díjsza-
bása, díjszámítása, a fizetési feltételek, a
változások követése, valamint a szolgálta-
tás minõségének ellenõrzési rendszere.

 A 2002. január 1-jétõl érvényes szerzõ-
dést eddig csak egyszer kellett módosítani.
A változtatás lényege: a közvilágítás szol-
gáltatás bekapcsolási idõpontja a 30 lux víz-
szintes megvilágítási értéknek megfelelõ
idõpontról a 28 luxnak megfelelõ idõpont-
ra módosult.

A szerzõdésben foglalt kötelezettségeik-
nek a felek az eltelt idõszakban eleget tet-
tek. A szerzõdési feltételek módosítására a
“Szindikátusi megállapodás”-ban rögzítet-
teknek megfelelõen az energiatakarékossá-
gi célú közvilágítás korszerûsítésre kész-
pénzben átadott 3 milliárd forint üzemel-
tetési oldalon jelentkezõ megtérülését kö-
vetõen kerül sor, várhatóan 2007-ben.

Kerületek fokozatos visszavétele
A társaság megalakulását követõen foly-

tatta azt a gyakorlatot, hogy egyes területe-
ken külsõ vállalkozókkal végeztette a napi

operatív üzemeltetési feladatokat. A haté-
konysági követelmények miatt fokozato-
san, évente két-három kerület visszavéte-
lére került, így ma már az összes kerület-
ben - az aluljárók kivételével - saját mun-
kavállalókkal üzemelteti a köz- és díszvilá-
gítási berendezéseket.

 Továbbra is igénybe veszi az alvállalko-
zókat a káresetek, kábelhibák elhárítására,
az oszlopfestésre, a búra mosásra, az ajtó-
pótlásra, az érintésvédelmi mérések elvég-
zésére. Ennek mértéke azonban a jövõben
várhatóan csökkenni fog.

Érintésvédelmi felülvizsgálat
A társaság minõségpolitikája alapvetõ

célként határozta meg a közterületeken
lévõ köz- és díszvilágítási berendezések
rendeltetésszerû és biztonságos üzemelte-
tését. Ebbe szorosan beletartozik az, hogy
közterületen lévõ berendezések hatásos
érintésvédelemmel rendelkezzenek és ez a
tény igazolható legyen. Ezért indított el a
társaság egy teljes körû érintésvédelmi fe-
lülvizsgálati és javítási programot, amely-
nek eredményeként ma már elmondható,
hogy valamennyi saját tulajdonú fém osz-
loppal rendelkezõ hálózatra érvényes, meg-
felelõ minõsítésû irat áll rendelkezésre. Ezt
a munkát a társaság mindenképpen foly-
tatni fogja külsõ vállalkozó igénybevételé-
vel, mivel a látszatát is el akarja kerülni
annak, hogy saját magának állít ki igazolá-
sokat.

Hibacím alapján munkautasítás
Célszerûségi okokból a társaság a fõvá-

rosi áramszolgáltatótól rendeli meg a hiba-
cím felvevõ szolgáltatást. A központi hely-
re befutó közvilágítási hibacímek számító-
gépes hálózaton keresztül jutnak el az ille-
tékes üzemekhez, ahol egy külön program
szerint kapják meg a szerelõ párok az azna-
pi feladatot. Ez a zárt rendszer garancia
arra, hogy hibacímek nem kallódnak el,
igazolni lehet a javítási határidõk betartá-



sát, hatékonyan lehet tervezni és ellenõriz-
ni a szerelõk napi tevékenységét. A számí-
tógépen tárolt adatok egyfajta bázisát ké-
pezhetik a jövõbeni rekonstrukciós tervek-
nek.

Feszültségszabályozás
Az energiatakarékossági célok érdekében

széleskörûen alkalmazott gyakorlat külön-
bözõ típusú készülékek hálózatra telepíté-
se, azonban ezzel a megoldással a társaság
igen óvatosan él. Elismeri az önkormány-
zat azon igényét, hogy a több fényforrásos
lámpatestek darabszámának drasztikus
csökkenésével a féléjjeles üzemmóddal el-
érhetõ költségmegtakarítási lehetõség he-
lyett valamilyen más mûszaki megoldás
álljon a rendelkezésükre. Önkormányzati
igény esetén ilyen berendezések üzemel-
tetésére a társaság felkészült, nagyobb ará-
nyú elterjedése Budapesten a közeljövõ-
ben megítélésem szerint nem várható. Je-
lenleg összesen 115 db LEC típusú feszült-
ség szabályozó üzemel a budapesti közvi-
lágítási hálózaton.

Megvilágítás mérés
A nagy tömegû, viszonylag olcsón elvé-

geztethetõ mérés számítógépes kiértéke-
lésével pontos adatokat kaphatunk egyes
területek állapotáról, üzemeltetési felada-
tok elvégzésének aktualitásáról. A szakma

által ismert rendszert a társaság az ener-
giatakarékossági célú korszerûsítési prog-
ram eredményeinek dokumentálására és
üzemeltetési feladatok (gallyazás, búra
mosás, rekonstrukciós munkák ütemezé-
se) meghatározására használta és használ-
ja. A kiértékelési módszer fejlõdése továb-
bi alkalmazási lehetõséget nyithat meg. A
minõségi közvilágítás (fény) szolgáltatás
irányába történõ elmozdulás egyik látvá-
nyos, jól kommunikálható eleme lehet
hamarosan.

Közvilágítási termékválaszték
A tervezõi munka segítésére, az üzemel-

tetési költségek csökkentése, a raktárkész-
let, a kezelt anyagok típusának mérséklé-
se miatt a társaság évente meghatározza és
kiadja az érvényes közvilágítási termék-
választékot. Ebben rögzíti az elvárásokat
és az elvárásoknak megfelelõ lámpatest,
fényforrás, mûködtetõ szerelvény, kapcso-
ló, kapcsolószekrény, zár, kábel, vezeték,
szerelõlap, tartószerkezet típusokat. A ru-
galmasság jegyében lehetõség van ezek-
tõl indokolt esetben eltérni, de itt az in-
dokoltságon van a hangsúly. Tudatosan
igen szigorú eljárás, indokolás eredmé-
nyeként járul hozzá a termékválasztékban
nem szereplõ anyag alkalmazásához.

Oszlopfestési program, illegális
hirdetmények eltávolítása

A közterületeken lévõ köz- és díszvilá-
gítási berendezések nappali megjelené-
se nagymértékben befolyásolja a város-
képet. Sajnálatos módon a jogszabályi
helyzetet kihasználva kerülnek elhelye-
zésre illegális hirdetmények a közvilágí-
tási oszlopokra. A városkép javítása, az
illegális hirdetmények eltávolítása érde-
kében a társaság minden évben több ezer
oszlopon végeztet festést, a területileg il-
letékes önkormányzat által igényelt RAL
szín szerint.

1. Kapcsolószekrény



Üzemkészség
Szolgáltatási tevékenységet reprezentá-

ló mutató, amelyet a Fõpolgármesteri Hi-
vatallal közösen havonta tartott ellenõr-
zések alapján számolnak ki. Az üzemkész-
ségi mutató 2005-ben 99,2 % volt, ennek
további látványos javítása már nem lehet-
séges.

Évenkénti adatok:

Év: Üzemkészség:
2000. 98,25 %
2001. 98,50 %
2002. 98,55 %
2003. 98,82 %
2004. 99,11 %
2005. 99,20 %

Karácsonyi díszítõ világítások
A társaság leglátványosabb új üzletága a

karácsonyi díszítõ világítások elkészítése,
üzemeltetése. Az ismertséghez alapvetõen
járult hozzá ez a tevékenység. Ezt a felada-
tot a társaságnak versenykörnyezetben,
közbeszerzési eljárások nyerteseként végzi
és kell végeznie a jövõben is. Jellemzõ te-
rületek: Vörösmarty tér, Váci utca, Andrássy
út, Batthyány tér, Nagykörút, Bartók Béla
út, Baross utca, kerületi városközpontok és
néhány vidéki település (Pécel, Érd) kije-
lölt területei.

Különleges berendezések
üzemeltetése

Napjainkban már természetes, hogy Bu-
dapesten bármilyen világítási feladat je-
lentkezik közterületen, akkor a társaságot
a szervezõk megkeresik. Ilyen esemény volt
az AVON gyaloglás (rózsaszínû fények a
Lánchídon, a Clark Ádám téren), mûvészi
kocka a Roosevelt téren, fény és hangjáték
a Ferenciek terén.

A társaság üzemeltetet olyan különleges
berendezéseket, mint például a Lágymá-
nyosi híd, a Nemzeti Színház és környéke.

Középtávú üzemeltetési stratégia
fontosabb elemei

Helyzetelemzés
A társaság Budapesten a közterületen

lévõ világítások területén napjainkban
megkerülhetetlen. Tulajdonában vannak az
alapvetõ hálózati berendezések, megfelelõ
személyzettel, létesítési és üzemeltetési ta-
pasztalattal rendelkezik. Kapcsolatrendsze-
re, tulajdonosi szerkezete alapján bármi-
lyen típusú világítási feladat megoldására
alkalmas. Speciális jellegû mûszaki meg-
oldások megvalósítására szerzõdéses part-
nerei rendelkezésre állnak. Biztos, stabil
vevõkörrel rendelkezik, részben ez a hát-
ránya is, hiszen  árbevételének több mint2. Karácsonyi díszvilágítás

3. Lánchíd Bakáts téri templom díszvilágítása



90 %-a egy vevõtõl származik. (Ez a vevõ a
társaság egyik tulajdonosának a hivatala.)

Misszió és jövõkép
A missziónak (küldetésnek) arra kell vá-

laszt adnia, hogy mi az adott szervezet léte-
zésének a célja, milyen értékeket képvisel,
milyen elvek alapján mûködik. A társaság
üzemeltetési szervezetének küldetése:

“A rendelkezésre álló erõforrások célirá-
nyos, takarékos felhasználásával, a közte-
rületeken elhelyezett köz- és díszvilágítási
berendezések rendeltetésszerû és biztonsá-
gos üzemeltetésével Budapest világvárosi
jellegének erõsítése, a nappali és éjszakai
városkép esztétikusabbá formálása, az itt élõ

és az ide látogató emberek kényelmét, biz-
tonságérzetét, életminõségét javító
(fény)szolgáltatás nyújtása.”

A jövõkép (vízió) az adott szervezet le-
hetséges és kívánatos jövõbeni állapotát,
pozícióját rajzolja fel oly módon, hogy az
elõrehaladást mérni tudja. A társaság üze-
meltetési szervezetének jövõképe:

“Alapvetõen a jelenlegi létszámmal, az
elért üzemkészségi mutató megtartása mel-

lett az eddig külsõ szervezetektõl megren-
delt szolgáltatások (káresetek, kábelhibák
javítása, oszlopfestés, ajtópótlás, bura mo-
sás, gallyazás) 40 %-át képesek leszünk sa-
ját magunk elvégezni, a fõvárosi közleke-
dés nappali zavarásának csökkentésére a
hibák 40 %-át éjszaka javítjuk.”

Stratégiai célok és mutatók.
Intézkedési irányok

(A jó cél mindig egy területre vonatkozik,
egyszerûen és világosan megfogalmazott,
mérhetõ eredménye van, határidõ és felelõs
tartozik hozzá, jelentsen kihívást, legyen elfo-

4. Budai Ciszterci Szent IMRE
Gimnázium és Templom

5. Corvinus Egyetem

6. Szent Gellért tér és a Duna part

7. Szent József Templom



gadható azok számára, akik megvalósítják.)
1. Üzemeltetési létszám (100 fõ) megtartása,

képzettségi összetételének módosítása az új
feladatoknak megfelelõen.

Intézkedési irányok: beiskolázások, pályáz-
tatások, technikai feltételek megteremtése.

Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: ügyvezetõ, üzemeltetési vezetõ

2. Az elért üzemkészségi mutató (99,2 %)
megtartása a növekvõ feladatok mellett.

Intézkedési irányok: csoportos fényforrás
cserék, saját hibacím felderítés növelése, nagy
üzemeltetési kockázatot jelentõ berendezések
szisztematikus cseréje.

Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: üzemeltetési vezetõ, üzemvezetõk
3. Megrendelt szolgáltatások (káresetek, ká-

belhibák javítása, oszlopfestés, ajtópótlás, bura
mosás, gallyazás) 40 %-át saját szervezettel kell
végezni.

Intézkedési irányok: személyi, tárgyi felté-
telek megteremtése, szerzõdések módosítása.

Ütemezés: évente 10 %.
Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: üzemeltetési vezetõ, üzemvezetõk

4. A fõvárosi közlekedés nappali zavarásá-
nak csökkentésére a közvilágítási hibák 40 %-
át éjszaka kell javítani.

Intézkedési irányok: munkaszerzõdések
módosítása, anyagi, technikai feltételek meg-
teremtése.

Ütemezés: évente 10 %.
Határidõ: 2010. december 31.
Felelõs: üzemeltetési vezetõ, üzemvezetõk

Összefoglalás
A fõvárosi köz- és díszvilágítási felada-

tok teljes körû ellátására 2001-ben létre-
hozott társaság tevékenységével igazol-
ta a várakozásokat, bebizonyította, hogy
a meglévõ keretek között is lehet minõ-
ségi szolgáltatást nyújtani Budapest la-
kosainak, az ide látogatóknak.

Végrehajtott egy jelentõs energia meg-
takarítást eredményezõ korszerûsítési
programot, minõségirányítási rendszert
vezetett be és tart fenn, az üzemkészségi
mutató jelentõsen javult. Kapcsolódó
szolgáltatásként döntõen a társaság vég-
zi a karácsonyi díszítõ világítások szere-
lését, üzemeltetését. Az oszlopfestési
programnak köszönhetõen érezhetõen
javult a nappali városképi megjelenés,
az illegális hirdetések megszüntetése
azonban a jelenlegi jogszabályi környe-
zetben illúzió. Az elõírt hatékonyság ja-
vulási követelményeknek eleget tett.
Rendelkezik középtávú üzemeltetési
stratégiával, amelynek következetes
megvalósításával a budapesti nappali és
esti városkép még rendezettebbé, eszté-
tikusabbá válhat.

Kiss István

8. Andrássy út és a Hõsök tere


