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Tisztelt Polgármester Úrhölgy/Úr!  
  

A villamosenergia-árak jelenleg tapasztalható jelentős drágulása miatt számos önkormányzat azzal 

a kéréssel fordult Társaságunkhoz, mint illetékes villamos energia-elosztói engedélyeshez, hogy 

nyújtson hatékony támogatást a közvilágítási költségek visszaszorításában.  

Ezzel összefüggésben Társaságunkhoz – személyes és írásbeli megkeresések útján – az alábbi 

csoportokba sorolható megkeresések érkeztek:  

1.     díszvilágítás korlátozott üzeme/lekapcsolása  

2.     meglévő lámpatestek darabszámának ritkítása/átmeneti ideiglenes kikapcsolása  

3.     közvilágítás közvilágítási naptártól eltérő fel- és lekapcsolása, ideértve a meghatározott 

időtartam alatti teljes kikapcsolását is. 

Engedje meg, hogy a fenti javaslatokkal kapcsolatban Önkormányzatukat Társaságunk 

álláspontjáról tájékoztassuk.  

  

A díszvilágítás korlátozott üzeme/lekapcsolása és ii. meglévő lámpatestek 

darabszámának ritkítása/átmeneti ideiglenes kikapcsolása  
Az (1.) és (2.) pontokkal kapcsolatban tájékoztatjuk a tisztelt Önkormányzatokat, hogy ezen 

munkálatok elvégzése nem az elosztói engedélyes illetékességébe tartozik. Előbbire szerződött 

villanyszerelő bevonását javasoljuk, aki a közvilágítás üzemeltetési engedélyesével előzetesen 

egyeztetve meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket, míg utóbbira az Önkormányzat közvilágítás 

üzemeltetési engedélyesével történő kapcsolatfelvételt és egyeztetést javasoljuk.  

  

A közvilágítás közvilágítási naptártól eltérő fel és lekapcsolása, ideértve a 

meghatározott időtartam alatti teljes kikapcsolását is 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk, mint a településükön illetékes villamos energia  elosztói 

engedélyes (Elosztó) a közvilágítás vezérlését a Felek között érvényben lévő hálózathasználati 

szerződés alapján, annak általános szerződési feltételeit képező, a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal által jóváhagyott Elosztói Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) 

7.4.1. pontja alapján – az Üzletszabályzat 7.5.2. pontjában szabályozott – közvilágítási naptárban 

meghatározott időpontok szerint végzi. A közvilágítás vezérlése az MVM Démász Áramhálózati 

Kft. egyes alállomásainak ellátási körzeteiben egységesen – távközlési, irányítástechnikai és 

hangfrekvenciás vezérlő (HKV) berendezésekkel – történik.  

Az Üzletszabályzat rögzíti továbbá, hogy egyedi, tehát a fentiektől eltérő vezérlési igény kielégítése 

kizárólag a műszaki-gazdasági lehetőségek vizsgálata alapján lehetséges.  

  

Előzetes vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a Társaságunk által biztosított és az 

alállomásokon jelenleg üzemelő HKV rendszerek műszakilag nem alkalmasak egyedi vezérlés 

működtetésére.  
A közvilágítási naptártól eltérően vezérelt közvilágítás műszaki kialakítása többletköltséget 

eredményező beruházást tesz szükségessé. Ennek Társaságunk részéről történő műszaki, pénzügyi 

és jogi szempontú megvalósíthatóságát Társaságunk szakértői a MEKH bevonásával vizsgálják, a 

vizsgálat eredménye függvényében hozott üzleti döntésünk eredményéig további szíves türelmüket 

kérjük. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a jelenlegi szabályozási környezet alapján – tekintettel arra, hogy 

a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer ún. 

közvilágítási berendezésnek minősül[1] - a közvilágításra kötelezett[2] (Önkormányzat) továbbá az 

e kötelezettséget átvállaló személy is dönthet úgy, hogy saját költségére a közvilágítást saját 

tulajdonú eszköz útján kívánja vezérelni; ebben az esetben jogosult az elosztóhálózat 

tartószerkezetén és létesítményeiben – az elosztóval történő üzemviteli megállapodás megkötése 

                                                      

 

 



mellett – közvilágítási berendezést elhelyezni és üzemben tartani. Ezt az elosztó tűrni köteles, 

valamint erre tekintettel a közvilágítási elosztási díjon felül további ellenszolgáltatásra nem 

jogosult. Az ilyen saját tulajdonú vezérlés kialakítása viszont együtt jár a fogyasztás mérésének a 

kialakításával is, ezt kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni. 

*** 

Tisztában vagyunk annak fontosságával, hogy a közvilágítás, mint önkormányzati alapfeladat 

ellátása milyen mértékben terheli meg az Önkormányzatok költségvetésének kiadásait, ezzel 

kapcsolatban engedje meg, hogy az alábbi további javaslattal éljünk.  

Tapasztalataink szerint igen jelentős fogyasztáscsökkentést, és ezáltal költségmegtakarítást lehet 

elérni a díszvilágítások, templom kivilágítások, reflektorok közvilágítási hálózatról történő 

kikapcsolásával és megszüntetésével, valamint, nem utolsósorban a közvilágítás korszerűsítésével, 

mely korszerű LED-es megvilágítás esetén a fényerő leszabályozására is van közvetlenül 

lehetőségük. 

                                                                                                                                                                

                                                                  ***                                                            

Javasoljuk, hogy bármelyik fenti megoldás alkalmazása előtt egyeztessenek villamos energia 

kereskedőjükkel arról, hogy a tervezett változtatás érinti-e a fennálló ellátási szerződésüket.  

Javasoljuk továbbá azt is, hogy a közvilágításban történő változtatás bevezetése előtt megfelelő 

módon tájékoztassák a település lakosságát, illetve a településen működő gazdálkodó szervezeteket 

a változtatásról annak érdekében, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, szándékos 

változtatásról van szó, nem pedig hibás működésről. 

A fenti (ii.) és (iii.) megoldással kapcsolatban felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a megfelelő 

szintű közvilágítás működtetése – ahogy azzal természetesen Önök is tisztában vannak – a 

települési önkormányzat törvényi kötelezettsége. Erre figyelemmel a települési önkormányzat által 

kért, csökkentett szintű közvilágítással összefüggő hátrányos következményekért (pl. balesetek, 

bűncselekmények számának növekedése) az elosztói engedélyest, vagy a közvilágítás üzemeltetőjét 

felelősség nem terhelheti. 

*** 

Amennyiben önkormányzatuk a lehetőségek közül bármelyikkel élni szeretne, kérjük, hogy az 

említett dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolva írásban (e-mailben) jelezzék ezt dedikált 

önkormányzati kapcsolattartójuknak (revesz.csaba@mvm.hu) az igényfelmérés érdekében. 

  

Menedzsmentünk döntéséről rövidesen tájékoztatással élünk, addig is szíves megértésüket és 

türelmüket kérjük. 

  

Tisztelettel: 

  

Révész Csaba  
önkormányzati kapcsolattartó 

Önkormányzati Kapcsolatok Osztály 

Eszközmenedzsment Igazgatóság 

Infrastruktúra Vezérigazgató Helyettesség 

  

E-mail: revesz.csaba@mvm.hu 

Mobil:  +36 30 252 6420 
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