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BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Állapotfelmérés 2011-12

• Mechanikai állapotfelmérés
a híd korrózióvédelmi munka   
állványzatának felhasználásával 
(közvetett – előzetes 2011) majd 
alpin technikával (közvetlen –alpin technikával (közvetlen –
részletes  2012)

• Megvilágítás mérés  



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Köz- és közlekedésbiztonsági kockázat
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BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Előkészítés

• A világítási rendszer megújítási 
igényének eldöntése 

• Illetékességi körök, feladatok tisztázása
a társüzemeltető BKK Zrt-vel, kié a híd?

• Koncepcióterv – 2012 III.-IV. negyedév

• Finanszírozási igény –KEOP???

• Csak önkormányzat pályázhat � Vagyon felmérése, értékesítése
vonatkozó KGY előterjesztés

• KEOP tanácsadópályáztatása – 2012 karácsony

• KEOP pályázat előkészítése, gazdaságossági és műszaki számítások 
2013 január

• KEOP pályázat beadása – 2013. február (BFFH 
Projektmenedzsment Főosztály) 



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Koncepció tervek készítése ( 2012 vége ) 

Kidolgozandó tervrészek: 

1.) A jelenlegi konstrukció megújítása, városkép formáló 
megjelenés megtartása, eredetivel azonos/ hasonló, új berendezés

2.) A városképet formáló megjelenés megtartása díszítő 
világítás jelleggel, kiegészülve egy új, független közvilágítási 
hálózattal más hidakon alkalmazott hagyományos rendszerrel, hálózattal más hidakon alkalmazott hagyományos rendszerrel, 
kapcsolódva az 1-es villamos meghosszabbításához, a villamos 
felsővezeték tartók átalakításával, az oszlopok közvilágítási célú 
hasznosításával. 

3.) Teljesen új konstrukció megvalósítása, mely esetben a 
tervezők a megadott szempontok figyelembe vételével 
szabadon alakíthatják ki az I. illetve II. változattól teljesen eltérő saját 
koncepciójukat (LED opciós lehetőség), nem eltávolodva a városkép 
formáló megjelenéstől.



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Tervigény

• a nappali- és esti látványterv, részletes szöveges leírás 
• fénytechnikai számítás  
• beépített teljesítményés éves várható villamos energia fogyasztás
• megvalósíthatósági vizsgálat ( pl. a pilon elemek, tartók, esetleges 

oszlopalapok előzetes statikai számítással történő ellenőrzése, stb. ) 
kivitelezés módjának leírása( főként a híd forgalmának szempontjából kivitelezés módjának leírása( főként a híd forgalmának szempontjából 
kifejtve, azaz jár –e lezárással, meddig tart stb.)

• garantált és várható élettartam bemutatása (gyártói katalógusok, 
meglévő berendezések tapasztalatai ) 

• karbantartás ( gyakorisága, módja, technológiája )
• kezelhetőségvizsgálata, munkavédelmi kockázatok és az ez alapján 

szükséges intézkedések
• a főbb elemekre vonatkozó rövid mennyiségi kiírás költségbecslés 
• rövid összegzésdöntés előkészítéshez 



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Koncepció változatok a teljesség igénye nélkül

Az eredeti elképzelés ismételt megvalósítása



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Koncepció változatok a teljesség igénye nélkül

Lámpahelyek a híd szegélyben 



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Koncepció változatok a teljesség igénye nélkül

Lámpahelyek az új felsővezeték tartó oszlopokon



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Koncepció változatok a teljesség igénye nélkül

LED-es világítótestek a tükrök helyén



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Fővárosi közgyűlési döntés

Fővárosi döntés ( 2013 év március ) 

A három terv látványelemei és költségei alapján
A megszokott világítási hatás a tükrök helyére szerelt 
LED-es blokkokkal, közvetlen világítással 
Esti látvány megtartása - pilonokra szerelt díszítő világítással : 

KEOP  pályázat

(tartalmazza a 
vagyonelemek 
maradványértékének a 
pályázhatóság érdekében 
a főváros által történő 
megvásárlását)
Teljes becsült költség: 

150 MFt + ÁFA 



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Finanszírozás

KEOP pályázat nem kapott pozitív visszajelzést (akkor)

BDK áramtender sikeres lebonyolítása – megtakarítás
forrást teremtett 2014-re a megvalósításhoz

Főváros pozitív döntése:

2014 évben BDK beruházásban történő megvalósítás 
amortizáción felüli fejlesztési forrás terhére



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Lépéskényszer 2013

2013 év második félév
KEOP döntés hiányábanlépés kényszer
tervezés + felújítás legalább egy év� nemhalasztható

Kiviteli terv a f ővárosi döntés értelmében két változatban  

• I. változat: a jelenlegi tükrök helyére LED-es közvilágítási 
világítótestek felszerelése, így az indirekt világítás helyett direkt világítás 
kialakítása, díszvilágítás kiépítése is szükséges (több db)

• II. változat: a jelenlegi tükrök helyére LED-es fényvetők 
felszerelése, így az indirekt világítás helyett direkt világítás kialakítása, 
díszvilágítás kiépítése is szükséges (kevesebb db)



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
A tervezés folyamata

A tervező pályáztatása, kiválasztása 2013

Tervező feladata: 
LED világítótest gyártókkal egyeztetés a világítástechnikai feladathoz  
legjobban megfelelő berendezés kiválasztására. 

Világítástechnikai és gazdasági számítások

Világítástechnikai előírások: MSZ EN 13201-2 (CE1) Tervezett                 
Átlagos megvilágítás (Ehs): 30 lx 35 lx
Teljes megvilágítás egyenletesség (Uo): 0,4 0,4
Színhőmérséklet: 4000 K

BDK által elvárt kritériumok: 
• Szabványos megvilágítás

• Műszaki megbízhatóság

• Kiválasztási szempontok: ár, jótállási idő, energia megtakarítás



A Tervezői szakvélemény

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Közbeszerzés előkészítése

Eredmény: 
• a LED technológia annyit fejlődött 1 év alatt, hogy pilononként 21 db-nál 

lényegesen kevesebb, nagyobb egységteljesítményű közvilágítási 
világítótesttel biztosítható a szabványos megvilágítás. 

• A másik változat szerinti fényvető darabszám megfelelőnek bizonyult. 

� műszakilag megfelelő világítótestek:

Tungsram-Schréder Omnistar

Philips INDAL LUMA
Városképi egyeztetés Főépítész úrral a látványtervekről

Közbeszerzés kiírása 2014 április

„Omnistar, Vagy azzal egyenértékű”



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Kiviteli terv

Tungsram-Schréder Omnistar 144LEDs
fényvető műszaki adatai:

Névleges teljesítmény:                             184 W
Teljesítménytényező:                                0,94
THDi:                                                       19,7 %
Optikai tér/szerelvénytér védettsége:       IP66
Ütésszilárdság:                                         IK08 
Érintésvédelmi osztály:                            IÉrintésvédelmi osztály:                            I
LED driver típusa:             Philips Xitanium 150 W
Meghajtó áram:                                        400 mA
Világítótest fényforrása:      144 db nagytelj.(HP) led 
LED-ek névleges fényárama:                   21900 lm
LED-ek névleges fényhasznosítása:        119 lm/W
LED-ek színhőmérséklete:                       4250 K
Színvisszaadási index:                              > 70 
S/P értéke:                                                 1,47
Világítótest fényárama:                             19053 lm
Világítótest fényhasznosítása:                  104 lm/W
ULOR értéke:                                            0 %  
Káprázási index osztály:                           D6                             

a



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Közbeszerzési öszegzés megtámadása

2014. Július
KBDT jogorvoslati 

Időkorlát miatt BDK 
második pályázat 
kiírásakiírása

2014. Augusztus
KBDT jogorvoslat 
elutasítás, második 
pályázat érvénybe lép



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Szerződéskötés

Szerződés kötés a nyertes konzorciummal 2014. szeptember
Lisys-Projekt Kft – Altum Szakinfo Kft – Vill-Korr Hungária Kft 

Kivitelezés összege: 69 MFt + ÁFA 
Határideje: 2014. november 30. Határideje: 2014. november 30. 

Az előzetes becsléshez képest:  
a tervezés és kivitelezés 50 % közpénz megtakarítás

Átlátható, korrekt verseny - egyenértékű ajánlat elfogadása
Philips Luma 2 világítótest



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Kivitelezett világítótest

PHILIPS Luma 2 100LEDvilágítótest műszaki adatai:

Névleges teljesítmény:                              199,5 W
Teljesítménytényező:                                 0,96
THDi:                                                        <20 %
Optikai tér/szerelvénytér védettsége:        IP66
Ütésszilárdság:                                          IK09 
Érintésvédelmi osztály:                             I
LED driver típusa:                             Philips Xitanium 150 WLED driver típusa:                             Philips Xitanium 150 W
Meghajtó áram:                                         568 mA
Világítótest fényforrása:  100 db nagyteljesítményű (HP) led 
LED-ek névleges fényárama:                    21000 lm
LED-ek névleges fényhasznosítása:         105,3 lm/W
LED-ek színhőmérséklete:                        4000 K
Színvisszaadási index:                               > 70 
S/P értéke:                                                  1,6
Világítótest fényárama:                              19110 lm
Világítótest fényhasznosítása:                    95,8 lm/W
ULOR értéke:                                             0 %
Káprázási index osztály:                            D6               



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Kivitelezett világítótest

Állandó fényáram az élettartam során
PHILIPS Luma 2 100LED világítótest

Pmax=207,8W

Pmin=186  W 

Pmax=207,8W
Pn=199,5 W

100 000 óra



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Egyedi feltételrendszer a kivitelezésben

• Szabványos megvilágítás biztosítása

• Driverek leválasztása a szerelhetőség érdekében

• Kizárólag alpinista technológia – lezárás nem lehet• Kizárólag alpinista technológia – lezárás nem lehet
Speciális védőszerkezet gyártása

• Villamos pálya építéséhez való igazodás

• 35 mmagasság – időjárási viszonyok



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Megvalósítás

Speciális védőszerkezet gyártása, használata



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Megvalósítás

•Tükrök elbontása, majd 
leszerelés után a  
tartószerkezetek 
felületének
korrózió védelme



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Megvalósítás

Világítási installáció felszerelése



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Szigorú ütemterv

Műszaki ellenőr pályáztatása

Kivitelezés folyamatos ellenőrzése



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Alpin technológia



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Megvalósítás

A megújuló közvilágítás a Rákóczi hídon

Tervezett műszaki átadás: november 30.
Műszaki átadás: napra határidőben



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Összegzés

Öreg borász a halálos ágyán:

„ Fiaim a nagy titok: 
Lehet szőlőből is bort csinálni”Lehet szőlőből is bort csinálni”

Led-esíteni is lehet szabványosan, 
energia megtakarítással, hatékonyan



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Induló állapot

Induló állapot 2012 

5 pilonon 
30 fehér fényű, fémhalogén fényvető 
� indirekt megvilágítás
10 dbtükörrendszer (500 db iker- és 160 db 10 dbtükörrendszer (500 db iker- és 160 db 
síktükör)
Beépített teljesítmény � 32,25 KW 
Fogyasztás: � 133837,5 kWh
Éves áramdíj: � 4 M Ft
Mért átlagos megvilágítás 2012 évben <2 lux.



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Végeredmény

Megvalósult világítási berendezés 2014
5 pilontetőn
60 Philips Indal LUMA BGP625 100LED-HB NW LED � útvilágítás
20 db WE-EF 150 W/174 W fényvető � díszvilágítás 
Beépített teljesítmény � 15,45 kW 

(11,97 kW+3,48 kW) 
Fogyasztás: � 56.636kWhFogyasztás: � 56.636kWh
Éves áramdíj: � 1.7 M Ft
Átlagos megvilágítás � 35 lux
Teljes egyenletesség: � 0,7
Élettartam: 100.000 óra, fényárama állandó, a felvett teljesítménye az 
élettartama során növekszik.
Az élettartamra vonatkoztatott 
átlagos teljesítménye: 199,5 W 
Mért fényerősségi osztály: G3



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Volt-lett (dinamikus megvilágítás mérés)

2012 - Pestről Buda felé



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Volt-lett (dinamikus megvilágítás mérés)

2015 Pestről Buda felé 
( függőleges tengelyen a skálázás tízszeres !!! )



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Összegzés – A célok megvalósulása

Eredmények
•Hagyományos látvány és megújuló, modern közvilágítás
•Energia megtakarítás, de nem elsősorban energiahatékonysági
projekt (Uniós forrás nem volt elérhető)
•A közlekedés biztonság helyreállítása, kapcsolódva az 1-es 
villamos átvezetéséhez
•a híd és ezzel a budapesti panoráma jellegzetes esti látvány •a híd és ezzel a budapesti panoráma jellegzetes esti látvány 
megőrzése
Előnyök:
•Jótállási idő� a LED-es világítási rendszerre 10 év
•Világítótestek várható élettartama 100.000 h (Bp-en 24 év)
•Üzemeltetésspeciális alpinista technológiával 

� forgalomkorlátozás nélkül
•Karbantartás ½ éves ciklusidővel (tisztítani, ellenőrizni)
•Energia megtakarítás 3,2 M Ft/év



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
VOLT - LETT

Régi megvilágítás Új megvilágítás



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
VOLT - LETT

régi látvány új látvány



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Köszönöm a figyelmet!


