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Az előadásban érintett témák

1. Útépítési fejlesztési boom

2. A közvilágítással kapcsolatos problémák

3. Jelenlegi szabályozási környezet

4. Tervezett szabályozási környezet
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Úttest megvilágítása Hajdúszoboszló

44 db
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Úttest megvilágítása Dunavecse

20 db
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AutópályaÚttest megvilágítása
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„Zebra” láthatóságaÚttest megvilágítása
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• Alapeset 1.

Tulajdonos: MK NZrt.

Üzemeltető (számlafizető): MK NZrt.

• Speciális eset 1.

Tulajdonos: MK NZrt.

Üzemeltető (számlafizető): önkormányzat

• Speciális eset 2.

Tulajdonos: MK NZrt.

Üzemeltető (számlafizető): nincs

• Alapeset 2.

Tulajdonos: közművállalat

Üzemeltető (számlafizető): önkormányzat

Úttest megvilágítása Vagyongazdálkodás
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Napelemes rendszerÚttest megvilágítása
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Problémák

• Problémák

– Nincsenek kötelezően betartandó szabályok, előírások.

– Lakott területen kívül nincs a közvilágításra kötelezett szerv.

– Gyalogos átkelőhelyek láthatósága.

– A létesítésnek nincs Hatósága. Az ellenőrzésnek nincs Hatósága.

– Tulajdonjogi rendezetlenség. Vagyonátadás.

– Megújuló energiaforrások közvetlen felhasználásának korlátai.

• Definíciók

– Közvilágítás: a közterület – beleértve a közút területét, illetve az úttestet is –

közbiztonságot szolgáló megvilágítása a lakott területen, melynek 

elsődleges célja a gyalogosforgalom számára a megfelelő fényerősség 

biztosítása.

– Útpálya megvilágítása: a közút területének, illetve az úttestnek a 

közlekedésbiztonságot szolgáló megvilágítása, mely elsődleges célja a 

közúti forgalom számára a megfelelő fényerősség biztosítása.
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Felépítés

• Jogszabályok

– Törvény

– Kormányrendelet

– miniszteri rendelet

– önkormányzati rendelet

• Műszaki előírások

– Európai szabvány (ESZ)

– Magyar Szabvány (MSZ)

– Útügyi Műszaki Előírás (ÚME)

– európai értékelési dokumentum (EAD)

– európai műszaki értékelés (ETA)

– Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ)

– Építőipari Műszaki Engedély (ÉME)

• Egyéb szabályozás

– szerződéses feltételek

• Jogszabályok
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– Kormányrendelet

– miniszteri rendelet
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• Egyéb szabályozás

– szerződéses feltételek
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Jogszabályok

2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen:

…

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

9. § (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel 

összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról, így különösen

a) a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról a település belterületén,

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

3. § E törvény alkalmazásában

39. Közvilágítás: a külön jogszabályban meghatározott területnek a közlekedés-, köz- és 

vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, villamos 

üzemű megvilágítása;

Törvények
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11/1985. (XI. 30.) a közvilágításról

Hatályon kívül helyezve:

2009. január 1.
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22/1992. (IX. 3.)
a 11/1985. (XI. 30.) IpM 

rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezve:

2009. január 1.
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Úttest megvilágítása MSZ szabályozza
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• Általános rendelkezések

– a tárgyi és területi hatály meghatározása

• Értelmező rendelkezések ezen rendelet alkalmazásában

– pl.: egész éjjeles világítás, féléjjeles világítás, fénykapcsoló, közvilágítási naptár

• A közvilágítás hálózatokkal kapcsolatos, feladatelhatárolások

– eltérő konstrukciók lakott területen és lakott területen kívül

• Időbeli követelmények (közvilágítási naptár meghatározása, fénykapcsoló)

– a közvilágítási naptár jogszabályi rögzítése

• Létesítés, fejlesztés, korszerűsítés, rekonstrukció általános előírásai

– a kiviteli tervek kötelező tartalmi elemeinek meghatározása

• A közvilágítás üzemeltetése

– a villamosenergia elszámolása

• Záró rendelkezések

– hatályba léptetés

Rendelettervezet Felépítés
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• Jogtechnikai kérdések

– A felhatalmazás rendezése szükséges. Vet. vagy Kkt. vagy mindkettő?

– A rendelet hatálybalépésének időpontja? Az egyes szabályozási elemek hatálybaléptetése?

• A rendelet területi és tárgyi hatályának kérdései

– Nem közterületek megvilágítására kiterjedhet-e?

– Fényszennyezéssel szemben megfogalmazhat-e szabályozást?

– Tulajdonjogi, szolgalmi rendezések szabályozására mennyiben terjedhet ki?

• A megvilágítási szintek szabályozása

– Lakott területen és lakott területen kívüli közutak.

– Úthálózati hierarchia (útkategória) szerinti besorolás.

– Településnagyság szerinti besorolás.

– Időszakokhoz kötött szabályozás (napszak, évszak, egyéb időszak).

• Ki és bekapcsolás kérdése

– A közvilágítási naptár átgondolása

– Az automata, fénykapcsolód rendszerek preferálása

• Útszakmai kérdések

– Fényátmenet átgondolása. A „200 méteres szabály” átgondolása.

– Innovatív megoldások megengedése.

– Kijelölt gyalogosátkelőhely fénytechnikai kiemelése.

• Világításszakmai kérdések

– Települési „mesterterv” készítésének szabályozása.

– Tervezés szabályozása.

Rendelettervezet További feladat
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Thoroczkay Zsolt
főosztályvezető
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