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A KÖZVIL Zrt. története 

• 2000. az Állam 
alapította 

• Önkormányzati 
fejlesztési program 

• 2005. privatizáció 

• Cél: közvilágítási 
rekonstrukció 

• 2014. tulajdonos 
váltás 



Önkormányzati partnereink 
számának alakulása  

Önkormányzati partnerek száma 



Az üzemeltetett lámpaszám 

Üzemeltetett lámpák száma 



A helyi hívásdíjjal hívható ügyfélszolgálati 

telefonszámunkon – az éjszakai és hétvégi 

ügyelettel 24 órában 

On-line felületen folyamatos elérés/ellenőrzés 

Javasoljuk továbbra is felénk jelenteni a 

meghibásodásokat: 

 jobban követhető és hatékonyabb az 

áramszolgáltatói hibaelhárítás is, ha 

kollegáink koordinálják a bejelentést.  

A hibabejelentés kék száma: 06 40 200 817 

Hibabejelentések 
ügyintézése:  



 

      14,70 Ft/kWh 
 

Az Önkormányzatok egyedileg szerződnek  

a kereskedővel és a Hálózati Engedélyessel 

(E.ON, EDF, ELMŰ/ÉMÁSZ) 

A KÖZVIL Zrt. a teljes portfólióra kér 

ajánlatot, így a legkisebb Önkormányzat is 

részesül az elért árból és eredményből. 

A közvilágítási villamos 
energia ára 2015-ben: 



A célok változatlanok! 

A KÖZVIL Zrt. az önkormányzatok 

közvilágítási rendszereinek korszerűsítését 

és a felújított közvilágítási rendszer 

működtetését tekinti fő feladatának.  
 

A KÖZVIL Zrt. több mint 400 település 

villamosenergia-igényét versenyezteti,  
így éri el a lehető legkedvezőbb árakat. 

 

A KÖZVIL Zrt. folyamatosan keresi, 

teszteli és vezeti be az üzemeltetési 

költségek csökkentésének új megoldásait.  



2015: Fejlesztési program  
az Önkormányzatokért  



Önkormányzati problémák 

• Túl magas a közvilágítás költsége 
(villamos energia, rendszerhasználat, üzemeltetés) 

• A normatív támogatás NEM FEDEZI a 
felmerülő költségeket 

• Nem megfelelő a megvilágítási szint  
(alul van világítva a település) 

• Az évek folyamán átrendeződött a 
település szerkezet  
(elköltözések, új lakónegyedek kiépülése) 

• „Saját tulajdonba a közvilágítást!” 

Fejlesztési program 2015 



Vezetői problémák:  

• A közvilágítás sarkalatos kérdés. 

• Nincs elég pénz, 

• A régi közvilágítási eszközök gyakran 

elromlanak... 

MIÉRT? 

Újra kellene cserélni, de  

MIBŐL? és HOGYAN? 

Fejlesztési program 2015 



A KÖZVIL Zrt.  

egyedi konstrukciója  



1. Közgyűlési és FB felhatalmazással 

közbeszerzés kiírása 

2. Csatlakozni nem csak a KÖZVIL Zrt. 

jelenlegi partnereinek lehet 

3. Egyedi, település-szintű megoldások  

4. Települési döntés a csatlakozásról 

5. Megvalósítás, majd üzemeltetés a 

megszokott színvonal mellett 

A KÖZVIL Zrt.  

egyedi konstrukciója  



Közbeszerzés:  
MŰSZAKI meghatározás 

• A Kbt. hatálya alá történő bejelentkezés 

• Műszaki tartalom összeállítás  

(teljes lámpaállomány meghatározása) 

• Energia megtakarítási tervek felállítása 

• Eddigi tapasztalatok alapján eszközökkel 

kapcsolatos minimális elvárások 

meghatározása (KÖZVIL-szint tartása) 

• Elvárt garanciális és szerviz háttér 

meghatározása 

 



Közbeszerzés:  
GAZDASÁGI meghatározás 

 Vegyes ESCO konstrukció 

• Az Önkormányzatnak nem kerülhet 

többe a közvilágítás, mint eddig; 

• Vegyes, mert lehetőség van pályázati 

úton történő fizetésre; 

• Közbeszerzés, hogy a legjobb 

finanszírozási ajánlatot kapjuk; 

• Nyílt, hogy transzparens legyen; 

• Keretmegállapodás. 

 
 



Közbeszerzés: 
MEGVALÓSÍTÁS 

• Az Önkormányzat egyedi igényeinek 

felmérése 

• Akár bővítések megvalósítására is van 

lehetőség 

• Egyedi, önkormányzati döntés a 

megvalósításról 

• Pályázat esetén nem kell külön 

közbeszerzés, mert az itt nyertes féllel 

meg lehet valósíttatni a kivitelezést  

 
 



Egyedülálló 
keretmegállapodás 

• Közvilágítási árlista  

a legjobb ár/érték arányban 

• Az Önkormányzat igényeinek megfelelő 

egyedi lehívás lehetősége 

• Konzultációs lehetőség 

• A konzultáció alapján végleges ajánlat 

készítése az Önkormányzat számára  

(az előzetes árajánlat alapján) 

• Önkormányzati döntés lehetősége 

 



A keretmegállapodási ár 
TARTALMA: 

• Műszaki konzultáció és egyeztetés 

alapján végleges ajánlat kidolgozását 

(KÖZVIL-támogatással)  

• Komplett tervezést, engedélyeztetést 

• Pályázat esetén a műszaki tartalom 

kidolgozását 

• Lámpatestek, lámpakarok, szerelvények, 

és egyéb opciós elemek árát 

• Szerelést, végátadást 

• Üzemeltetést 

 



Közbeszerzés: 
fizetési kötelezettségek 

Mennyibe kerül? Mikor kell fizetni? 

•A közbeszerzési költségeket  

a KÖZVIL Zrt. viseli 

•Csatlakozott partnereknek fizetni nem kell 

•Költségek csak a megvalósításra vonatkozó 

Önkormányzati DÖNTÉS után keletkeznek 

•A költségek konstrukció-függők 

•A futamidő szintén konstrukció-függő 

(pályázat, ESCO) 

 



Mennyi a megtakarítás? 

Naturáliában:  
 (a település lámpa-állományától függően) 

• Körülbelül 45-60 % közötti villamos 

energia megtakarítás 

• Ugyanilyen mértékű rendszerhasználati 

díj megtakarítás 

Pénzeszközben: 

• Konstrukció-függő 

• ESCO – Normatív támogatásban 

elszámolható! 

 



Pályázatok 

• Jelenleg nincs aktív  

közvilágítási pályázat 

• Új pályázat bármikor  

kiírásra kerülhet 

• Rövid beadási határidő... 

FEL KELL KÉSZÜLNI ANNAK,  

AKI PÁLYÁZNI AKAR!!! 

 



Csatlakozási lehetőségek 

 A KÖZVIL Zrt. partnereinek: 

• A KÖZVIL Zrt. a teljes lámpaállományra 

kiírja a közbeszerzést 

• Az Önkormányzat megerősítheti 

szándékát egy meghatalmazás 

aláírásával 

• A meghatalmazás levetővé teszi a 

tulajdonrendezést, megkönnyíti a 

pályázati lehetőségeket 

 

 



NEM KÖZVIL- 

partnereknek: 

•Csatlakozási 

nyilatkozat 

aláírása 

•Kötelezettség-

vállalás nélkül! 

 

 

Csatlakozási lehetőségek 



Csatlakozási nyilatkozat 

„Továbbá kijelentem, hogy szervezetünkre, 
mint meghatalmazást adó ajánlatkérőre  
a meghatalmazás adása a Kbt. alapján 
alkalmazandó szabályok megkerülését  
nem eredményezi.  
  
Jelen nyilatkozatunk – a meghatalmazás 
adásán túl – kötelezettségvállalást  
nem jelent.” 
 
A Csatlakozási nyilatkozat  
kollégáimnál elérhető 



A lényeges különbség:  

 Ami a versenytársainknál 

közvilágítás-korszerűsítés és 

közvilágítás-üzemeltetés, az     

a KÖZVIL Zrt.-nél: 
 

 Közvilágítás- 

SZOLGÁLTATÁS! 
   



A közvilágítás-korszerűsítési 
közbeszerzéssel kapcsolatban: 

  

Borody Balázs, az Igazgatóság tagja   

Telefon: +36-30-625-4615    E-mail: borody.balazs@kozvil.hu
   

Sándor Ákos, az Igazgatóság tagja  

Telefon: +36-20-429-2769    E-mail: sandor.akos@kozvil.hu 

 

Kósa Tamás, az Igazgatóság tagja 

Telefon: +36-30-907-3233    E-mail: kosa.tamas@kozvil.hu 

 

 

 

Kapcsolattartás,  
elérhetőségek 

mailto:borody.balazs@kozvil.hu
mailto:sandor.akos@kozvil.hu
mailto:kosa.tamas@kozvil.hu


Általános kapcsolattartás: 
  

Sándor Krisztián ügyfélkapcsolati vezető 

Telefon: +36-30-562-2399   

E-mail: sandor.krisztián@plh.hu 

  

Műszaki kérdésekben: 
  

Paveszka László műszaki vezető   

Telefon: +36-30-560-9707   

E-mail: paveszka.laszlo@plh.hu 

   

 

Kapcsolattartás,  
elérhetőségek 

mailto:sandor.kriszti%C3%A1n@plh.hu
mailto:Paveszka.laszlo@plh.hu


Köszönöm figyelmüket! 

Bízom abban, a következő években is 

megtisztelnek bizalmukkal. A KÖZVIL Zrt. 

az önkormányzatok érdekében jött létre, 

értük tevékenykedik, képviseli speciális 

érdekeiket – Önökkel együtt erős! 

       

        Kósa Tamás 
          az Igazgatósági tagja 
 

 

 

15 éve az önkormányzatok 
szolgálatában!  


