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1. BEVEZETÉS 
 

Az uniós zöld közbeszerzési követelmények célja, hogy megkönnyítsék a közjogi szervek számára a kisebb környezeti hatással járó áruk, 

szolgáltatások és építési beruházások beszerzését. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az 

adott szerv – amennyiben megfelelőnek ítéli – minimális szerkesztéssel (részben vagy egészben) beépíthesse azokat az ajánlattételhez szükséges 

dokumentációjába. Az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőzően a közjogi szerveknek ajánlott ellenőrizniük a megvásárolni kívánt áruk, 

szolgáltatások és építési beruházások elérhető kínálatát a működési helyüknek megfelelő piacon. Amennyiben az ajánlatkérő alkalmazni kívánja az 

ebben a dokumentumban javasolt követelményeket, úgy be kell tartania az uniós közbeszerzési jogszabályok előírásait (lásd például a 2014/24//EU 

irányelv1 42., 43. cikkét, 67. cikkének (2) bekezdését vagy 68. cikkét, továbbá egyéb uniós közbeszerzési jogszabályok hasonló rendelkezéseit). E 

témában gyakorlati tudnivalók olvashatók a zöld közbeszerzésről kiadott 2016. évi kézikönyvben, amely elérhető a 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htmcímen. 

Az ajánlatkérőknek figyelembe kell vennie azt is, hogy a központi kormányzati szervek számára végzett közbeszerzés kontextusában az 

energiahatékonysági irányelv2 6. cikke értelmében csak olyan termékeket szerezhetnek be, amelyek megfelelnek a végrehajtási intézkedésekben 

meghatározott energiahatékonysági referenciaértékeknek, amennyiben az adott termék a környezetbarát tervezésére vonatkozó irányelv3 szerinti 

valamelyik végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozik. Az útvilágítás tekintetében a jelenleg hatályos 245/2009 rendeletet4 a későbbiekben új 

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 

2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.). 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 

megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.). 
4 A Bizottság 245/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési 

követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 76., 2009.3.24., 17. o.). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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bizottsági rendelet váltja fel. A jelenlegi javaslattervezetben5 a LED fényforrások világítási hatásfokára vonatkozóan meghatározott követelmények 

(120 lm/W) nem szigorúbbak az uniós zöld közbeszerzési követelményeknél. 

Ez a dokumentum az „útvilágítás és forgalomirányító jelzések” termékcsoportra vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelményeket határozza meg.  

Az útvilágításra vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelmények környezetvédelmi szempontjai három nagyobb csoportba sorolhatók: 

energiafogyasztás, fényszennyezés és hasznos élettartam. A kapcsolódó technikai jelentés és iránymutatás részletesebben ismerteti a követelmények 

kiválasztásának indokait, és tartalmazza a további információgyűjtéshez szükséges hivatkozásokat is. A forgalomirányító jelzések beszerzésével külön 

szakasz foglalkozik, elsősorban az életciklus-költségeket a középpontba állító követelmények alapján.  

A követelmények a következők: kiválasztási szempontok, műszaki leírás, odaítélési szempontok és szerződésteljesítési kikötések. A követelmények két 

szintje különböztethető meg: 

 alapkövetelmények – rendeltetésük szerint a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazására nyújtanak módot. Az egyes termékek környezeti 

teljesítményének elsődleges területeire összpontosítanak, célul tűzve ki a vállalatokat terhelő adminisztratív költségek minimalizálását. 

 átfogó követelmények– amelyek a környezeti teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik figyelembe olyan hatóságok 

eszközeként, melyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

Az „ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is” formulát akkor alkalmazzák, ha a követelmények a két szint esetében megegyeznek. 

A termékcsoporton belül az útvilágítási berendezések lényegesen eltérő jellegűek lehetnek, és körükben gyors változás figyelhető meg. Ebből 

kifolyólag számos követelményhez feltételekhez kötött záradékok kapcsolódnak, amelyek meghatározzák, hogy mely körülmények között kell ezeket a 

követelményeket kellően relevánsnak tekinteni ahhoz, hogy szerepeljenek az ajánlattételi felhívásban. 

Az ebben a dokumentumban szereplő követelmények azon hatóságok potenciális érdeklődésére tarthatnak számot, amelyek tulajdonában vagy 

kezelésében útvilágítási berendezések vannak és/vagy új útvilágítási berendezéseket kívánnak beszerezni. Végső soron a tervezésről szóló nemzeti 

vagy regionális jogszabályok határozzák meg, hogy valamely utat ki kell-e világítani, és ha igen, milyen mértékben (lásd a műszaki jelentés 

15. ábráját). Ajánlattételi felhívás közzétételéről szóló döntés meghozatala előtt a hatóságoknak feltétlenül értékelniük kell az infrastruktúrájukhoz 

                                                           
5 Bizottsági rendelettervezet a fényforrások és különálló vezérlőegységek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti megállapításáról, valamint a 244/2009/EK, a 245/2009/EK és az 1194/2012/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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tartozó meglévő világítóberendezéseket, és össze kell hasonlítaniuk az aktuális műszaki teljesítményt és költségtényezőket a piacon elérhető termékek 

jellemzőivel. Ha az életciklus költségek előzetes értékelése jelentős energia-/karbantartásiköltség-megtakarítás lehetőségét jelzi, akkor különösen 

relevánssá válik az uniós zöld közbeszerzés követelményeinek alkalmazása. A helyzettől függően (például új berendezés, valamely berendezés 

korszerűsítése és áttervezése, valamely berendezés egyszerű korszerűsítése, csak a vezérlők korszerűsítése, illetve csak egyszerű lámpacsere) az egyes 

követelmények relevanciaszintje különböző (lásd a műszaki jelentés 4. ábráját).  

 

1.1. Fogalommeghatározás és hatály 
 

Útvilágítás: Ezek a követelmények a következő célokra szolgáló világítóberendezések beszerzésére vonatkoznak:  

- útvilágítás új világítóberendezésekkel;  

- meglévő világítóberendezések különböző lámpatesteinek korszerűsítése;  

- meglévő lámpatestek különböző fényforrásainak vagy vezérlőinek korszerűsítése; vagy  

- meglévő világítóberendezésekben a fényforrások, lámpák vagy lámpatestek azonos fajtájú eszközre történő egyszerű cseréje.  

Az EN 13201-1 szabványnak megfelelően az „útvilágítás” a közforgalom előtt megnyitott, kültéri területeknek sötétben, a közlekedésbiztonság, a 

forgalom és a közbiztonság támogatása érdekében történő megvilágításra használt, helyhez kötött világítási berendezéseket jelenti.  

Nem tartoznak ebbe a fogalomkörbe az alagutak, útdíj-fizetőkapuk, csatornák és hajózsilipek, parkolóhelyek, kereskedelmi vagy ipari területek, 

sportlétesítmények, emlékművek és épülethomlokzatok világítási berendezései. 

Az alábbi technikai jellegű fogalommeghatározások a követelmények alkalmazásának támogatása érdekében szerepelnek (további részletek és további 

technikai jellegű fogalommeghatározások a műszaki jelentésben találhatók): 

világítási hatásfok: a lámpatest (lumenben kifejezett) kibocsátott fényáramának és (Wattban kifejezett) energiafogyasztásának aránya 

 

Forgalomirányító jelzések: Idetartoznak a piros, sárga és zöld, 200 mm és 300 mm méretű, az EN 12368 szabványnak megfelelő közúti jelzőfények 

is. A hordozható jelzőfények nem tartoznak ebbe a kategóriába. 
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1.2. Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 

Egyes követelmények esetében a javasolt ellenőrzési módszerek vizsgálati adatok vagy jelentések használatát foglalják magukban. Ha lehetséges, 

akkor valamennyi követelmény tekintetében feltüntetésre kerülnek az irányadó vizsgálati módszerek. A hatóság dönt arról, hogy a vizsgálati 

eredményeket a szerződés odaítélése előtt vagy után kell-e benyújtani. Általában véve nem szükséges előírni, hogy valamennyi ajánlattevő kezdettől 

fogva minden vizsgálati eredményt nyújtson be. Az ajánlattevőkre és a hatóságokra háruló teher csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor az 

önbevallás is elégségesnek tekinthető. Ezt követően az alábbi opciók alapján határozható meg, hogy szükség van-e tesztekre, és ha igen, mikor. 

 

a) Az ajánlattételi szakaszban: 

Egyszeri szállítási szerződések esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kötelezhető az ilyen bizonyíték 

benyújtására. Amennyiben a bizonyíték elégségesnek tekinthető, a szerződés odaítélhető. Amennyiben ez a bizonyíték nem elégséges, vagy a 

követelményeknek nem felel meg, akkor: 

i) műszaki előírás esetében a bizonyíték a soron következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kerül bekérésre, aki ezt követően 

figyelembe vehető a szerződés odaítélése szempontjából; 

ii) értékelési szempont esetében a megszerzett többletpontokat törlik az ajánlatból, és az ajánlattevők rangsorát újrarendezik annak 

valamennyi következményével együtt. 

A vizsgálati jelentés azt igazolja, hogy egy mintatermék bizonyos követelmények tekintetében történő vizsgálatára, nem pedig a szerződés 

szerint ténylegesen leszállított tételek vizsgálatára került sor. Keretszerződések esetében más helyzet állhat fenn. Ezzel a forgatókönyvvel a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos következő pont és az alábbiakban közölt további magyarázatok foglalkoznak részletesebben. 

 

b) A szerződés teljesítésének szakaszában 
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A vizsgálati eredmények bármikor vagy hamis önbevallás gyanúja esetén a szerződés alapján teljesített egy vagy több tétel tekintetében is 

bekérhetők. Ez különösen a keretszerződések esetében fontos, amelyek nem írnak elő kezdeti rendelést. 

A szerződés teljesítésére vonatkozóan célszerű kifejezett kikötések meghatározása. Ki kell kötni, hogy a szerződés időtartama alatt az 

ajánlatkérő szerv bármikor jogosult véletlenszerű ellenőrző vizsgálatot indítani. Abban az esetben, ha a vizsgálat eredményei alapján a 

leszállított termékek nem felelnek meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni, és felmondhatja a 

szerződést. Egyes közjogi szervek olyan feltételeket is meghatároznak, hogy a vizsgálat költségét a közjogi szerv köteles viselni, ha a vizsgálat 

eredményeként a termék megfelel a követelményeiknek, ellenkező esetben azonban a költségeket a szállító viseli. 

Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét feltételeitől függ, hogy mikor kérik be a bizonyítékot: 

i) egyetlen gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodás esetében, amennyiben az egyes leszállítandó tételek a keretmegállapodás 

odaítélésekor kerülnek meghatározásra, és kizárólag a darabszám megállapítása szükséges, azonos megfontolások érvényesek, mint a 

fenti egyszeri szállítási szerződés esetében; 

ii) több lehetséges beszállító előzetes kiválasztására irányuló, az előválogatott beszállítók között versenyt eredményező keretmegállapodás 

esetében az előzetes kiválasztási szakaszban az ajánlattevőknek csak a keretmegállapodás szerinti minimális 

teljesítménykövetelményeknek megfelelő tételek leszállítására való képességüket kell bizonyítaniuk. Az előválogatott beszállítók 

közötti versenyt követően odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében elviekben az a) és a b) pont szerintiekkel azonos 

megfontolások érvényesek, amennyiben a verseny keretében további követelmények betartását kell igazolni. Ha a verseny kizárólag az 

ár alapján dől el, akkor érdemes megfontolni a szerződés teljesítési szakaszában történő ellenőrzést. 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő szervek kötelesek egyéb megfelelő 

bizonyítási eszközt is elfogadni. Ide tartozhat a gyártó műszaki dokumentációja, amennyiben az érintett gazdasági szereplőnek nem volt 

hozzáférése a vizsgálati jelentésekhez, vagy azokat az irányadó határidőn belül nem tudta beszerezni. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek 

igazolnia kell, hogy a hozzáférés a saját felelősségi körén kívüli okból nem valósult meg, és az általa teljesített építési beruházások, 

áruszállítások vagy szolgáltatások megfelelnek a műszaki leírásokban, az odaítélési szempontokban vagy szerződésteljesítési feltételekben 

meghatározott követelményeknek vagy feltételeknek. A vizsgálatok elvégzése tekintetében valamely konkrét megfelelőségértékelő szerv által 

kiállított tanúsítványra vagy ilyen szerv által készített vizsgálati jelentésre történő utalás esetében az ajánlatkérő szerv más egyenértékű értékelő 

szerv által kiállított tanúsítványt vagy ilyen szerv által készített vizsgálati jelentést is köteles elfogadni. 
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ALAPVETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 

A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján az alábbi táblázat életciklus-szemléletben foglalja össze az útvilágítás és a forgalomirányító 

jelzések főbb környezeti hatásait (további részletekért tanulmányozza a műszaki jelentést). Ugyanez a táblázat bemutatja az e hatások enyhítését vagy 

csökkentését célzó uniós zöld közbeszerzési megközelítést is. 

         Alapvető környezeti hatások az útvilágítás életciklusa során               Az útvilágításra vonatkozóan javasolt uniós zöld közbeszerzési 

megközelítés 

 Az útvilágítás használatával összefüggő elektromosáram-

fogyasztás miatti CO2 és egyéb üvegházhatúsúgáz-

kibocsátás. 

 Savasító hatású gázoknak az útvilágítás használatával 

összefüggő elektromosáram-fogyasztás miatti kibocsátása. 

 A csillagok láthatóságának csökkenése a nem árnyékolt 

lámpatestek felfelé kibocsátott fénye és a talajról történő 

fényvisszaverődés miatt. 

 Az éjszakai fajok viselkedésének olyan megváltozása, 

amely potenciálisan káros hatással van a biológiai 

sokféleségre, különösen a kék színű fény esetében. 

 Elégtelen erőforrás-hatékonyság olyan esetekben, amikor a 

termékeket vagy részegységeket a deklarált hasznos 

élettartamuk lejárta előtt ki kell cserélni, például rosszabb 

minőségű (és olcsóbb) LED-chipek alkalmazása, nehezebb 

karbantarthatóság vagy nem megfelelő üzembe helyezés 

miatt. 

 

  A minimálisnál jobb világítási hatásfokú lámpatestek, lámpák vagy 

fényforrások beszerzése. 

 A fényerőszabályozás és a fogyasztásmérés alkalmazásának ösztönzése 

annak érdekében, hogy világítóberendezések energiafogyasztása 

optimalizálható és valós időben nyomon követhető legyen. 

 Annak előírása, hogy valamennyi lámpatest felfelé kibocsátott fény-

hányada 0,0% legyen, és általánosságban minden kibocsátott fény 97%-ban 

a függőleges irányhoz képest 75,5 -os szögtartományban lefelé irányuljon, 

csökkentve ezzel a túl erőteljes és vakító fényhatást. 

 A kötelező fényerőszabályozás ösztönzése az ilyen szempontból problémás 

területeken, továbbá a lámpák/lámpatestek fénykibocsátásában a kék színű 

fény arányának (G-index) korlátozása. 

 Tartós, a használati célnak megfelelő, javítható és garanciával vagy 

kibővített garanciával rendelkező útvilágítási berendezések beszerzése. 

 A világítóberendezések jóváhagyásáért felelős személlyel szembeni 

minimumkövetelmények meghatározása. 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok nagyságrendjét. 

Az útvilágítás és a forgalomirányító jelzések környezeti hatásairól a műszaki jelentés tartalmaz további információkat. 
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2. UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉSI SZOLÁLTATÁSOKRA IRÁNYULÓ 

SZERZŐDÉSEKRE, A VILÁGÍTÓBEENDEZÉSEK BESZERZÉSÉRE ÉS/VAGY AZ ÚTVILÁGÍTÁSI 

KIVITELEZÉSI MUNKÁKRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN 
 

2.1. A meglévő világítási infrastruktúra előzetes értékelése, és a világítási infrastruktúra saját fogyasztásmérő 

rendszerének kiépítése 
 

TÁRGY 

A 3.1. szakasz szerinti követelmények kifejezetten a meglévő útvilágítási infrastruktúra, lámpák, kiegészítő berendezések értékelésére és 

ellenőrzésére, továbbá a karbantartás és az elektromosenergia-fogyasztás nyilvántartására vonatkoznak. 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

CPC1. A meglévő világítási infrastruktúra előzetes értékelése, és a világítási infrastruktúra saját fogyasztásmérő rendszerének kiépítése  

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

(Ez a szerződés önálló előzetes eljárásnak minősül. Nincs közvetlen összefüggésben az útvilágítási berendezések beszerzésére vonatkozó későbbi 

eljárásokkal vagy az e dokumentum későbbi részeiben meghatározott uniós zöld közbeszerzési követelményekkel. Ezt az előzetes értékelést 

kizárólag akkor kell alkalmazni, ha a közbeszerzést végző szerv szélesebb körű ismeretekkel szeretne rendelkezni a meglévő útvilágítási 

eszközeiről; ha szükség van az útvilágítás miatti elektromosáram-fogyasztást mérő rendszer telepítésére; vagy ha a közbeszerzést végző hatóság 

úgy dönt, hogy a szóban forgó értékelést nem a saját munkatársaival végezteti el.) 

A közbeszerzést végző hatóság által egy meghatározott területen azonosított, meglévő útvilágítási berendezéseket a következő szempontok alapján 

kell értékelni: 
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 a világítási pontok feltérképezése és az egyes pontokhoz egyedi azonosító számok hozzárendelése (ha még nem történt meg); 

 a lámpatestek modellje, hatékonysága, a felső térfélbe jutó fényárama és az üzembe helyezés éve (ha rendelkezésre állnak információk); 

 a lámpák technológiája, névleges teljesítménye, korrelált színhőmérséklete (CCT) és az üzembe helyezés éve; 

 fényerő-szabályozás megléte/hiánya.  

A teljes világítási hálózatot szakaszokra kell felosztani (ha a közbeszerzést végző szerv korábban még nem tette meg), és meg kell állapítani, hogy az 

egyes szakaszok rendelkeznek-e az útvilágítás miatti elektromosáram-fogyasztás mérésére szolgáló külön rendszerrel. 

Amennyiben nincs ilyen rendszer, úgy új mérőeszközöket, és szükség esetén csatlakozódobozokat kell felszerelni. 

A megfelelő mérőrendszer kiépítését követően minden egyes meghatározott szakasz vonatkozásában nyilvántartást kell vezetni az útvilágítás 

üzemeltetése miatt felmerült elektromosáram-fogyasztásról. Ezt az információt a közbeszerzést végző hatóság később, az új világítóberendezések 

beszerzésére irányuló tervezési munka során a költség-haszon elemzés megalapozására használja fel. 
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2.2. Kiválasztási szempontok (SC) és a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések (CPC) 
 

TÁRGY 

A 3.2. szakasz szerinti követelmények kifejezetten a teljesítendő szolgáltatások és/vagy építési beruházások tervezését és/vagy kivitelezését végző 

csapat alkalmasságára és tapasztalatára vonatkoznak. Ezek a kiválasztási kritériumok részben vagy teljes körűen alkalmazhatók a későbbiekben a 

3.3. szakaszban (energiahatékony útvilágítási berendezések beszerzése), a 3.4. szakaszban (alacsony szintű fényszennyezést okozó útvilágítási 

berendezések beszerzése) és a 3.5. szakaszban (jó minőségű és tartós útvilágítási berendezések beszerzése) meghatározott tárgyú szerződésekre. 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

SC1. A tervezést végző csapat alkalmassága 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

(Abban az esetben kell alkalmazni, amikor a közbeszerzési eljárás részeként szükség van a világítás megtervezésére.) 

 

Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a tervet olyan személyek ellenőrzik és hagyják jóvá, akik rendelkeznek a következő minimális tapasztalattal 

és szakképesítéssel: 

 világítási rendszerek tervezésében, elektromos áramkörök és elektromos elosztóhálózatok méretezésében szerzett legalább három év 

tapasztalat,  

 részvétel legalább három különféle kültéri világítási rendszer megtervezésében,  
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 bizonyítvánnyal igazolt alkalmasság teljesítmény-sűrűség mutató (PDI) és éves energiafogyasztási mutató (AECI) meghatározására szolgáló 

világítástervezési szoftverek használatára,  

 világítási rendszerekkel összefüggő számításokat végző, hitelesített (például a CIE 171, útfelület-tükröződési táblázatok vagy más vonatkozó 

szabványoknak megfelelő) szoftverek használatában szerzett tapasztalat, 

 világítási rendszerek tervezésében szerzett megfelelő szakmai képesítés vagy a világítási rendszerek tervezése területén működő valamely 

szakmai szervezetben fennálló tagság.  

Igazolás: Az ajánlattevőnek fel kell sorolnia azokat a személyeket, akik a pályázat elnyerése esetén a projekt felelősei lesznek, fel kell tüntetnie e 

személyek iskolai végzettségét és szakképzettségét, tényleges projektekben szerzett releváns tervezési tapasztalatát, valamint – amennyiben releváns 

– az általuk használt világítástervezési szoftver nevét és a használatában szerzett tapasztalatot. E felsorolásban szerepelnie kell az alvállalkozók által 

foglalkoztatott személyeknek is, amennyiben a tervezési munka alvállalkozás keretében valósul meg. 

A közbeszerzést végző szerv saját mérlegelési jogkörében háromnál kevesebb világítástervezési projektben szerzett tapasztalatot is elfogadhat, ha a 

szóban forgó tervezési projekt(ek) kellően nagy volumenűek volt(ak) (vagyis elérték legalább az ajánlattételi felhívás tárgyát képező tervezési 

projekt volumenének 70%-át) és időtartamuk elegendően hosszú volt (vagyis legalább három évig tartott). 

SC2. A kivitelezést végző csapat alkalmassága 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

(Abban az esetben kell alkalmazni, ha a kivitelezést nem a közbeszerzést végző szerv saját karbantartó személyzete hajtja végre.) 

 

Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a kivitelezési munkákat olyan személyek tervezik, ellenőrzik és hagyják jóvá, akik rendelkeznek a következő 

minimális tapasztalattal és szakképesítéssel:  

 kültéri világítási rendszerek kivitelezésében szerzett legalább három év releváns tapasztalat, 

 részvétel legalább három különféle projekt kivitelezésében, 

 megfelelő villamossági szakmai képesítés és az elvégzendő munkák szempontjából releváns, valamely szakmai szervezetben fennálló tagság 
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(pl. okleveles világítástechnikus). Fel kell sorolni a telepített, releváns világítási rendszereket és a kapcsolódó „projektterjedelmet”. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek fel kell sorolnia azokat a személyeket, akik a pályázat elnyerése esetén a kivitelezési munkákat végrehajtják, fel kell tüntetnie e 

személyek iskolai végzettségét és szakképzettségét, valamint az általuk elvégzett képzéseket, és tényleges projektekben szerzett releváns kivitelezési 

tapasztalatukat. E felsorolásban szerepelnie kell az alvállalkozók által foglalkoztatott személyeknek is, amennyiben a kivitelezés alvállalkozás 

keretében valósul meg.  

A közbeszerzést végző szerv saját mérlegelési jogkörében háromnál kevesebb világítás-kivitelezési projektben szerzett tapasztalatot is elfogadhat, ha 

a szóban forgó projektek kellően nagy volumenűek volt(ak) (vagyis elérték legalább az ajánlattételi felhívás tárgyát képező tervezési projekt 

volumenének 70%-át) és időtartamuk elegendően hosszú volt (vagyis legalább három évig tartott). 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

CPC2. A szerződés szerinti munkák elvégzésére megfelelően képzett személyzet biztosítása 

(Az SC1. és SC2. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

A sikeres ajánlattevőnek (szerződő félnek) biztosítania kell, hogy a szerződés szerinti munkálatokat ténylegesen azok a személyek végzik el, akiket 

az SC1 és/vagy SC2 követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtott dokumentumokban feltüntettek. 

Amennyiben az eredetileg a projekthez rendelt személyzet nem áll rendelkezésre, úgy erről a szerződő félnek tájékoztatnia kell a közbeszerzést 

végző szervet, és gondoskodnia kell az eredeti személyzet tapasztalatával és felkészültségével legalább megegyező tapasztalattal és felkészültséggel 

rendelkező helyettesítő személyzetről. 

A helyettesítő személyzet szakképzettségét igazoló dokumentumokat az SC1 és/vagy SC2 követelményeknél ismertetett módon kell benyújtani. 
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2.3. Energiahatékony világítóberendezések: műszaki leírások (TS), odaítélési szempontok (AC) és a szerződés 

teljesítésére vonatkozó kapcsolódó kikötések (CPC) 
 

 

TÁRGY 

A 3.3. szakasz szerinti követelmények energiahatékony útvilágítási berendezések következő esetekben történő beszerzésére vonatkoznak: új 

világítóberendezések, meglévő világítóberendezések felújítása, meglévő berendezések új lámpatestekkel való felszerelése vagy meglévő 

lámpatestek új fényforrásokkal vagy új vezérlőkkel való felszerelése. Az AECI követelmény (TS4) tervezési szolgáltatások szerződéseire is 

vonatkozik. 

 

 

 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

TS1. Világítási hatásfok 

(Abban az esetben kell alkalmazni, ha meglévő világítóberendezésekben 

kell fényforrást vagy lámpatestet cserélni, áttervezés nélkül. Ezekre a 

törekvési szintekre nem kell tekintettel lenni, ha a fényforrásoknak meg 

kell felelniük a CCT ≤2700K követelménynek is.) 

TS1. Világítási hatásfok 

(Abban az esetben kell alkalmazni, ha meglévő 

világítóberendezésekben kell fényforrást vagy lámpatestet cserélni, 

áttervezés nélkül. Ezekre a törekvési szintekre nem kell tekintettel 

lenni, ha a fényforrásoknak meg kell felelniük a CCT ≤2700K 
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Az üzembe helyezendő világítóberendezés világítási hatásfokának meg 

kell haladnia az alábbiakban felsorolt vonatkozó referenciaértéket. 

 

Az 

ajánlattételi 

felhívás éve* 

Hatásfok (lm/W) 

2018-19 120 

2020-21 137 

2022-23 155 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek szabványos fotometriai adatlapot kell benyújtania, 

amely kompatibilis az általános világítástervezési szoftverrel, valamint 

tartalmazza a lámpatest fénykibocsátására és energiafogyasztására 

vonatkozóan megbízható, pontos, megismételhető és korszerű mérési 

módszerek alkalmazásával megállapított műszaki jellemzőket. A 

módszereknek meg kell felelniük a vonatkozó nemzetközi 

szabványoknak, ha vannak ilyenek. 

 

*Tekintettel a LED-világítás hatásfoka terén tapasztalható gyors 

technológiai fejlődésre, az ajánlattételi felhívásokra (ITT-k) vonatkozóan 

itt meghatározott referenciaértékeket az elkövetkező 6 évben növelni 

célszerű, mert így elkerülhető, hogy az uniós zöld közbeszerzési 

követelmények ismét esedékessé váló felülvizsgálata előtt túlhaladottá 

váljanak. 

követelménynek is.) 

 

Az üzembe helyezendő világítóberendezés világítási hatásfokának meg 

kell haladnia az alábbiakban felsorolt vonatkozó referenciaértéket. 

 

Az 

ajánlattételi 

felhívás éve* 

Hatásfok (lm/W) 

2018-19 130 

2020-21 147 

2022-23 165 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek szabványos fotometriai adatlapot kell benyújtania, 

amely kompatibilis az általános világítástervezési szoftverrel, valamint 

tartalmazza a lámpatest fénykibocsátására és energiafogyasztására 

vonatkozóan megbízható, pontos, megismételhető és korszerű mérési 

módszerek alkalmazásával megállapított műszaki jellemzőket. A 

módszereknek meg kell felelniük a vonatkozó nemzetközi 

szabványoknak, ha vannak ilyenek. 

 

*Tekintettel a LED-világítás hatásfoka terén tapasztalható gyors 

technológiai fejlődésre, az ajánlattételi felhívásokra (ITT-k) 

vonatkozóan itt meghatározott referenciaértékeket az elkövetkező 6 

évben növelni célszerű, mert így elkerülhető, hogy az uniós zöld 

közbeszerzési követelmények ismét esedékessé váló felülvizsgálata előtt 
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túlhaladottá váljanak. 

 

 

 

 

TS2. A fényerőszabályozással való kompatibilitás 

(Valamennyi ajánlattételi felhívásra alkalmazni kell.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

A világítóberendezésnek kompatibilisnek kell lennie a fényerőszabályozó vezérlőeszközökkel, és lehetővé kell tennie a programozott kikapcsolást, 

amikor az úthasználat intenzitása az éjszakai időszakban alacsony. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy milyen módon biztosított az ajánlott világítóberendezés programozott fényerőszabályozása és kikapcsolása. 

Az ismertetésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő által javasolt fényforrások és lámpatestek gyártójának/gyártóinak vonatkozó dokumentációját.  

Ha a vezérlőeszközök nincsenek a lámpatestbe építve, úgy a dokumentációban ki kell térni arra, hogy mely vezérlőinterfészek alkalmasak a fényerő 

szabályozására.  

A dokumentációban fel kell sorolni a kompatibilis fényerőszabályozási módszereket is, például: 

 az alacsony intenzitású éjszakai úthasználat várható időtartamának előzetes beállításán alapuló fényerőszabályozás, 

 túltervezett világítóberendezések induló szabályozása a fényáram fokozatos csökkenésének kiegyenlítésére, 

 változó mértékű szabályozás a megvilágítási célérték változó időjárási körülmények közötti fenntartására. 

TS3. Legkisebb fényerőszabályozási teljesítmény TS3. Legkisebb fényerőszabályozási teljesítmény 
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(Valamennyi ajánlattételi felhívásra alkalmazni kell, kivéve ha a 

fényerőszabályozó eszközök egyértelműen növelnék a tulajdonosi 

költségeket. A közbeszerzőknek az ajánlattételi felhívásban 

egyértelműen meg kell határozniuk a kívánt fényerőszabályozási 

teljesítményt.) 

 

Valamennyi fényforrást és lámpatestet teljes körű funkcionalitással 

rendelkező olyan fényerőszabályozó eszközzel kell felszerelni, amelynek 

programozása lehetővé teszi legalább egy olyan leszabályozási szint 

előzetes beállítását, amely a maximális fénykibocsátást legalább 50%-ra 

csökkenti. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az általa javasolt fényforrások és 

lámpatestek gyártójának/gyártóinak dokumentációját, amelyek igazolják, 

hogy az említett berendezések fényerőszabályozó eszközökkel 

kompatibilisek.  

A dokumentációban fel kell sorolni a berendezésekbe beépített 

fényerőszabályozó vezérléseket is, például: 

 előre beállított fényerőszabályozás, vagy 

 az időjárási körülményektől vagy a forgalom nagyságától függően 

változtatható szabályozás.  

A dokumentációban egyértelműen fel kell tüntetni továbbá a 

fénykibocsátás energiafogyasztással szembeállított teljesítménygörbéjét, 

a lehetséges maximális szabályozási mértéket, továbbá ismertetni kell a 

(Valamennyi ajánlattételi felhívásra alkalmazni kell, kivéve ha a 

fényerőszabályozó eszközök egyértelműen növelnék a tulajdonosi 

költségeket. A közbeszerzőknek az ajánlattételi felhívásban 

egyértelműen meg kell határozniuk a kívánt fényerőszabályozási 

teljesítményt.) 

 

Valamennyi fényforrást és lámpatestet teljes körű funkcionalitással 

rendelkező olyan fényerőszabályozó eszközzel kell felszerelni, 

amelynek programozása lehetővé teszi legalább két olyan 

leszabályozási szint előzetes beállítását, amely a maximális 

fénykibocsátást legalább 10%-ra csökkenti. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az általa javasolt fényforrások és 

lámpatestek gyártójának/gyártóinak dokumentációját, amelyek 

igazolják, hogy az említett berendezések fényerőszabályozó 

eszközökkel kompatibilisek.  

A dokumentációban fel kell sorolni a berendezésekbe beépített 

fényerőszabályozó vezérléseket is, például: 

 előre beállított fényerőszabályozás, vagy 

 az időjárási körülményektől vagy a forgalom nagyságától 

függően változtatható szabályozás.  

A dokumentációban egyértelműen fel kell tüntetni továbbá a 

fénykibocsátás energiafogyasztással szembeállított 

teljesítménygörbéjét, a lehetséges maximális szabályozási mértéket, 
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vezérlők programozásnak és átprogramozásának módját. továbbá ismertetni kell a vezérlők programozásnak és 

átprogramozásának módját.  

TS4. Éves energiafogyasztási mutató (AECI) 

(Abban az esetben kell alkalmazni, ha új világítóberendezés tervezése van folyamatban, illetve ha meglévő világítóberendezés felújítása vagy új 

lámpatestek utólagos felszerelése miatt áttervezésre van szükség. A közbeszerzőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a tervező/ajánlattevő által 

közölt fényáram-stabilitási tényezőre és fényhasznosítási adatokra, és meg kell győződniük azok realitásáról és igazolhatóságáról.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is, habár a teljesítmény-sűrűségi mutató referenciaértékei az átfogó szintű megközelítés 

esetében magasabbak – lásd I. műszaki melléklet.) 

 

A közbeszerzőnek műszaki rajzokat kell rendelkezésre bocsátania az úthálózatról, továbbá meg kell adnia a megvilágítandó területeket és a kívánt 

megvilágítást/fényerősséget.  

M-osztályú utak esetében a közbeszerzőnek meg kell határoznia az útfelület visszatükröződési tényezőjét, amelyet az ajánlattevőnek a 

fényerőszámításokban figyelembe kell vennie. 

A közbeszerző a kiépítendő rendszer avulási tényezőinek meghatározásához a lámpatestek tisztítási gyakoriságának meghatározásával nyújt 

segítséget az ajánlattevő számára. 

A közbeszerző által meghatározott, átlagos megvilágítás/fényerő akkor biztosítható, ha a kiépítendő rendszer AECI értéke az alábbi egyenletnek 

megfelelő: 

 

AECIterv ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001 

 

Ahol:  

a PDI a teljesítmény-sűrűség mutató W.lx-1.m-2-ben kifejezve 

az Em a maximálisan biztosítandó megvilágítás (lx)  

az FD bármely programozott fényerőszabályozás szabályzási tényezője 

a T az üzemidő hossza (ó.év-1) 
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a 0,001 az 1W egység kW-ban kifejezett értéke 

 

Az alkalmazott PDIref érték az I. műszaki mellékletben felsoroltak szerinti útszélességtől és évtől függ. Az I. műszaki mellékletben felsoroltaknál 

alacsonyabb PDIref értékek akkor fogadhatók el, ha a specifikációban CCT ≤2700K paraméterű fényforrások is szerepelnek. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek közölnie kell, hogy melyik világítástervezési szoftverrel számította ki a PDI értéket, és egyértelmű számítással kell bemutatnia az 

általa javasolt rendszer világítási hatásfokát, fényáram-stabilitásitényezőjét és fényhasznosítási tényezőjét. A számítási eredmények között 

szerepelnie kell a mérési táblázatnak és a számított megvilágítás/fényerősség értékeknek is. 

TS5. Fogyasztásmérés  

(Valamennyi ajánlattételi felhívásra alkalmazni kell minden olyan 

esetben, ahol a világításrendszer még nem rendelkezik saját 

fogyasztásmérővel.) 

 

A közbeszerzőnek az ajánlattételi felhívásban meg kell határoznia a 

fogyasztásmérő rendszerrel szembeni konkrét műszaki követelményeket. 

Az ajánlattevőnek részletesen ismertetnie kell azt a fogyasztásmérő 

berendezést és a kapcsolódó kiegészítő eszközöket, amelyeket az 

ajánlattételi felhívás szerinti világításrendszer rendszerszintű 

villamosáram-fogyasztásának nyomon követésére javasol. 

 

Igazolás:  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a fogyasztásmérés és a mérőrendszer 

műszaki leírását, és egyértelműen ismertetnie kell a rendszer 

üzemeltetését és karbantartását. Minden egyes vezérlőzónára 

TS5. Fogyasztásmérés  

(Valamennyi ajánlattételi felhívásra alkalmazni kell minden olyan 

esetben, ahol a világításrendszer még nem rendelkezik saját 

fogyasztásmérővel.) 

 

A közbeszerzőnek az ajánlattételi felhívásban meg kell határoznia a 

fogyasztásmérő rendszerrel szembeni konkrét műszaki 

követelményeket. 

Az ajánlattevőnek részletesen ismertetnie kell azt a fogyasztásmérő 

berendezést és a kapcsolódó kiegészítő eszközöket, amelyeket az 

ajánlattételi felhívás szerinti világításrendszer rendszerszintű 

villamosáram-fogyasztásának nyomon követésére javasol. 

A fogyasztásmérő eszköznek alkalmasnak kell lennie 24 óra időtartamú 

adatrögzítésre, és az adatoknak később manuálisan vagy távolról 

letölthetőeknek kell lenniük. 
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vonatkozóan be kell nyújtani a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK 

irányelv előírásainak megfelelő kalibrációs tanúsítványt. 
Igazolás:  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a fogyasztásmérés és a 

mérőrendszer műszaki leírását, és egyértelműen ismertetnie kell a 

rendszer üzemeltetését és karbantartását. Minden egyes vezérlőzónára 

vonatkozóan be kell nyújtani a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK 

irányelv előírásainak megfelelő kalibrációs tanúsítványt. 

TS6. Teljesítménytényező 

(LED lámpatestek beszerzése esetén kell alkalmazni.) 

 

A felszerelésre kerülő lámpatestek előírt teljesítménytényezője ≥0,90. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az általa 

szállítandó világítóberendezés megfelel az előírt követelményeknek, és 

ezt a nyilatkozatot alá kell támasztania a gyártó nyilatkozatával, valamint 

az IEC 61000-3-2 szerinti elvégzett tesztek eredményével. 

TS6. Teljesítménytényező 

(LED lámpatestek beszerzése esetén kell alkalmazni.) 

 

A felszerelésre kerülő lámpatestek előírt teljesítménytényezője ≥0,95. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az általa 

szállítandó világítóberendezés megfelel az előírt követelményeknek, és 

ezt a nyilatkozatot alá kell támasztania a gyártó nyilatkozatával, 

valamint az IEC 61000-3-2 szerinti elvégzett tesztek eredményével. 

 

 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

AC1. Nagyobb világítási hatásfok 

(A TS1. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Legfeljebb X pont adható annak az ajánlattevőnek, amelyik a TS1-ben meghatározott minimum értéket meghaladó világítási hatásfokú 
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fényforrásokat vagy lámpatesteket tud biztosítani. 

Maximális pontszám (X) adható a legmagasabb világítási hatásfok értéket tartalmazó ajánlatnak, továbbá arányos pontozásban részesül minden 

olyan egyéb ajánlat, amelyben a fényforrások vagy lámpatestek a TS1 szerinti minimumnál magasabb követelményszintnek felelnek meg, de nem 

érik el a legmagasabb hatásfokot ajánló pályázatban szereplő értéket. 

AC2. Kedvezőbb energiafogyasztási mutató (AECI) 

(A TS4. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Legfeljebb X pont adható annak az ajánlattevőnek, amelyik a TS4-ben meghatározott maximum érték alatti energiafogyasztású rendszert tud 

biztosítani. 

Maximális pontszám (X) adható a legalacsonyabb AECI értéket ajánló pályázatnak, továbbá arányos pontozásban részesül minden olyan egyéb 

ajánlat, amely szerint a rendszer fogyasztási szintje a TS4 szerinti maximumnál alacsonyabb, de meghaladja a legalacsonyabb energiafogyasztást 

ajánló pályázatban szereplő értéket. 

 

 

 

 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

CPC3. Fényerőszabályozás 

(A TS2. és a TS3. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 
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Amennyiben a szerződő fél bármilyen okból módosítja a nyertes pályázatban meghatározott fényforrásokat és/vagy lámpatesteket, úgy az új 

fényforrásoknak és/vagy lámpatesteknek  

 a fényerőszabályozó eszközökkel legalább az eredeti berendezésekkel megegyező szinten kompatibilisnek kell lenniük,  

 rendelkezniük kell az eredeti berendezésekkel azonos szintű programozási rugalmassággal,  

 rendelkezniük kell legalább az eredeti berendezések maximális fényerőszabályozási tulajdonságaival, és 

 teljesítménygörbéjüknek az eredeti berendezésekéhez hasonlónak kell lennie.  

Az említett berendezések módosításának jóváhagyásához be kell nyújtani az fényforrások és/vagy lámpatestek gyártójának/gyártóinak az eredeti 

berendezésekéhez hasonló dokumentációját, amelyek igazolják, hogy az új lámpatestek és/vagy fényforrások megfelelőek. 

CPC4. A világítási vezérlők üzembe helyezése és megfelelő működése 

(A TS2. és a TS3. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

A nyertes ajánlattevőnek (szerződő félnek) biztosítania kell az új vagy felújított világításrendszerek és vezérlők megfelelő működését.  

 A nappali fényre hangolt vezérlőket úgy kell kalibrálni, hogy megfelelő mértékű nappali fény esetén kikapcsolják a világítást. 

 A forgalomérzékelők esetében tesztelni kell, hogy az érzékelők felismerik-e a járműveket, kerékpárokat, illetve a gyalogosokat. 

 Az időkapcsolóknak, az állandó fénykibocsátást biztosító vezérlőknek és a fényerőszabályozó vezérlőknek meg kell felelniük a 

közbeszerzést végző szerv által az ajánlattételi felhívásban meghatározott vonatkozó előírásoknak. 

Amennyiben a rendszer üzembe helyezését követően a világításvezérlők nem felelnek meg a fentebb ismertetett követelményeknek, úgy a szerződő 

fél a közbeszerzést végző szerv számára további költségek felszámítása nélkül köteles átállítani és/vagy újrakalibrálni a vezérlőket. 

A szerződő fél részletes jelentést tesz a szükséges beállítási és kalibrálási műveletek végrehajtásáról és a beállítások használatáról. 

 

Megjegyzés: Nagy méretű infrastruktúra esetében elegendő lehet az is, ha az új vagy felújított rendszer az átfogóbb világítási hálózat meglévő 

vezérlőrendszereivel kompatibilis. Ebben az esetben ez a szerződés-teljesítési kikötés a vezérlők meglévő vezérlőrendszerrel való kompatibilitására 
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is vonatkozik. 

CPC5. Az eredetileg meghatározott világítóberendezések biztosítása 

(A TS1-6. és az AC1-2. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

A szerződő félnek biztosítania kell, hogy a világítóberendezések (ideértve a fényforrásokat, lámpatesteket és világításvezérlőket) kivitelezése az 

eredeti pályázatban előírtak szerint történjen.  

Ha a szerződő fél az eredeti pályázatban meghatározottól eltérő világítóberendezést szállít, akkor írásban meg kell indokolnia a módosítást, továbbá 

a helyettesítő berendezések műszaki jellemzőinek (például világítási hatásfok, a fényerő szabályozhatósága, a felső térfélbe jutó fényáram-hányad) 

az eredeti világítóberendezések műszaki jellemzőivel azonosnak vagy jobbnak kell lenniük. 

A szerződő félnek minden esetben listát kell benyújtania a ténylegesen felszerelt világítóberendezésekről, amelyhez mellékelnie kell a gyártók 

számláját vagy szállítólevelét.  

Alternatív világítóberendezések felszerelése esetén be kell nyújtani az új fényforrások és lámpatestek gyártója/gyártói által kiállított, a világítási 

hatásfok tesztelésének eredményét tanúsító jelentéseket, továbbá az új világításvezérlők teljesítményét igazoló releváns dokumentumokat. 

 

 

 

 

 

 CPC6. A tényleges és a rendszertől elvárt energiahatékonyság és 

megvilágítási szint egyezése 

(Csak olyan nagy méretű rendszerek esetében ajánlott, amelyek nem 

városi környezetben jelentős mértékű installált teljesítménnyel 
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rendelkeznek.) 

 

Adott esetben a közbeszerzőnek ki kell jelölnie egy olyan nem városi 

útszakaszt, ahol a lámpatestek pozicionálása a hét egy meghatározott 

időszakában összhangban van az (EN 13032-2 szerinti) lokális 

fotometriai mérésekre alapozott PDI fotometriai tanulmánnyal és az 

(EN 13201-5 szerinti) energiafogyasztás-mérésekkel.  

A szakaszt úgy kell kijelölni, hogy fák, buszmegállók vagy parkoló 

járművek, továbbá a hirdetőtáblákról vagy épületekből eredő háttérfény 

ne zavarja jelentős mértékben a világítást.  

Megvilágítandó M osztályú utak esetében ehelyett elegendő lehet a 

megvilágítási adatok közlése is, amennyiben megalapozottnak 

tekinthető az aggodalom, miszerint az útfelület tényleges 

tükröződésének hatása jelentős mértékben eltér a rendszer tervezésekor 

feltételezett szinttől.  

Figyelembe kell venni a megvilágítási mérések bizonytalanságát 

befolyásoló, az EN 13201-4 szabvány F. mellékletében említett 

paramétereket. Ajánlott automatizált megvilágítás-mérő rendszerek 

alkalmazása, továbbá célszerű a projekt indítása előtt megállapodni a 

megvilágítás- és az adatpont-tolerancia mértékében (±10% javasolt).  

A vonatkozó fénypontok tekintetében ugyanazon egyhetes időszak 

csúcsteljesítményét [W] és energiafogyasztását [kWh] kell megmérni 

és/vagy kiszámítani.  

A lokálisan mért PDI és AECI értéknek a terv szerinti AECI érték 

±10%-ának és a terv szerinti PDI érték ± 15%-ának kell lennie. 
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Megjegyzés: Az ajánlattételi felhívásban meg kell határozni, hogy 

milyen következményekkel jár, ha nem teljesülnek a terv szerinti PDI 

és/vagy AECI értékek. A következő opciók lehetségesek:  

 Helyreállítási munkák vállalása a közbeszerző számára további 

költségek felszámítása nélkül. 

 Pénzügyi szankciók alkalmazása a teljesítési hiányosság arányában 

(esetleg a nem megfelelően működő rendszer miatt adott időszakban 

várhatóan felmerülő többlet villamosenergia-költségekhez 

igazodóan).  

Ha a szerződő fél vitatja a hiányosság tényét, úgy megismételheti a 

méréseket az adott szakaszon, vagy – ha az adott szakasznak a mérésre 

való alkalmassága vitatható – másik szakaszt is választhat e célra. A 

közbeszerzőt a további mérések miatt nem terhelik költségek. 

Amennyiben a tényleges teljesítmény jobb a tervezettnél, úgy pénzügyi 

jutalom is fizethető, ha a közbeszerző az ajánlattételi felhívásban 

meghatároz ilyen jutalmat. 
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2.4. Kis mértékű fényszennyezést okozó világítóberendezés: műszaki leírások (TS), odaítélési szempontok (AC) és a 

szerződés teljesítésére vonatkozó kapcsolódó kikötések (CPC) 
 

TÁRGY 

A 3.4. szakasz szerinti követelmények a kis mértékű fényszennyezést útvilágítási berendezések következő esetekben történő beszerzésére 

vonatkoznak: új világítóberendezések; meglévő világítóberendezések felújítása; meglévő világítóberendezések új lámpatestestekkel való 

felszerelése; vagy meglévő lámpatestek új fényforrásokkal vagy új vezérlőkkel való felszerelése. 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

TS7. A felső térfélbe jutó fényáram-hányad (RULO) és zavaró fény 

(Minden olyan szerződésre alkalmazni kell, amelyek alapján új 

lámpatestek beszerzésére kerül sor.) 

 

Valamennyi beszerzett lámpatest modell RULO értéke 0,0% kell, hogy 

legyen. 

Ha a lámpaoszlopokat akár az optimális oszlopeloszlás, akár az oszlopok 

elhelyezésére hatással levő térbeli korlátok miatt szögben kell 

elhelyezni, úgy a 0,0% RULO értéket a még a lámpatest kívánt szögű 

megdöntése esetén is be kell tartani. 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a fotometriai fájlt/fájlokat. Ezekben 

a fájlokban szerepelnie kell annak a fotometria-intenzitási táblázatnak, 

amelyből a RULO értékét az EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, 

TS7. A felső térfélbe jutó fényáram-hányad (RULO) és zavaró fény 

(Minden olyan szerződésre alkalmazni kell, amelyek alapján új 

lámpatestek beszerzésére kerül sor. Amennyiben vakító vagy zavaró 

fény jelenlétével kell számolni, úgy a közbeszerzőknek célszerű 

megfontolniuk C3 fényáramkód előírását.) 

 

Valamennyi beszerzett lámpatest modell RULO értéke 0,0%, a C3 

fényáramkód értéke pedig ≥97 kell, hogy legyen, a fotometriai 

adatoknak megfelelően. 

Ha a lámpaoszlopokat akár az optimális oszlopeloszlás, akár az oszlopok 

elhelyezésére hatással levő térbeli korlátok miatt szögben kell 

elhelyezni, úgy a 0,0% RULO értéket a még a lámpatest kívánt szögű 

megdöntése esetén is be kell tartani. 

Igazolás: 
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illetve az IEC 62722-1 D. melléklete vagy más vonatkozó nemzetközi 

szabvány alapján kiszámították.  

Ha a lámpatesteket nem vízszintesen helyezik el, úgy a fotometriai 

fájlnak igazolnia kell, hogy:  

- az adatoknak az alkalmazott lámpatest-dőlésszöggel való eltolása is 

0,0% RULO-t eredményez, vagy 

- a lámpatestre kiegészítő árnyékolót szereltek fel, és a tervezett 

felszerelés szerinti szögben megdöntött árnyékolt lámpatest RULO 

értéke 0,0% volt. 

 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a fotometriai fájlt/fájlokat. Ezekben 

a fájlokban szerepelnie kell annak a fotometria-intenzitási táblázatnak, 

amelyből a RULO értékét az EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, 

illetve az IEC 62722-1 D. melléklete vagy más vonatkozó nemzetközi 

szabvány alapján kiszámították.  

Ha a lámpatesteket nem vízszintesen helyezik el, úgy a fotometriai 

fájlnak igazolnia kell, hogy:  

- az adatoknak az alkalmazott lámpatest-dőlésszöggel való eltolása is 

0,0 % RULO-t és C3 fényáramkód ≥97-et eredményez, vagy 

- a lámpatestre kiegészítő árnyékolót szereltek fel, és a tervezett 

felszerelés szerinti szögben megdönt árnyékolt lámpatest RULO értéke 

0,0%, C3 fényáramkód értéke pedig ≥97 volt. 

TS8. Zavaró hatás 

(A korrelált színhőmérséklet (CCT) értéke közvetlenül kapcsolódik az emberi érzékeléshez, így akkor kell meghatározni, ha számolni kell az 

emberekre ható zavaró tényezővel.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Lakóterületeken – az emberekre ható zavaró tényezők kockázatának mérséklése érdekében – a fényforrások CCT értéke legfeljebb 3000K lehet, és 

fényerőszabályozó vagy kikapcsoló programot kell telepíteni*. 

Igazolás: 

Igény esetén az ajánlattevőnek be kell nyújtania az általa szállítandó lámpák fényspektrumára vonatkozó adatokat.  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a CIE 15-el összhangban végzett CCT-mérések eredményét.  

Fényerőszabályozás alkalmazásakor az ajánlattevőnek részletesen ismertetnie kell a javasolt fényerőszabályozó vezérlőeszközöket és az 

alkalmazható fényerőszabályozási tartományt, amelynek lehetővé kell tennie legalább a csillagászati óra szerinti fényerőszabályozást vagy 

kikapcsolást.  
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*A közbeszerző előírásai szerint (potenciálisan a TS3-ban meghatározott, ha az része az ajánlattételi felhívásnak). 
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TS9. Ökológiai fényszennyezés és a csillagok láthatósága 

(A G-index közvetlenül kapcsolódik a fényforrás által kibocsátott kék 

színű fényhez, ezért akkor kell meghatározni, ha aggályok merülnek 

fel a fényszennyezés élővilágra vagy a csillagok láthatóságára 

gyakorolt hatása tekintetében.)  

 

A parkokban, kertekben és a közbeszerző által ökológiailag érzékenynek 

minősített területeken a G-index előírt értéke ≥1,5*. 

Fényerőszabályozó programot** kell működtetni az éjjel nyitva tartó 

parkokban és kertekben.  

Parkok és kertek esetében a zárás időpontjára programozott kikapcsoló 

programot kell alkalmazni. 

Fényerőszabályozó és/vagy kikapcsoló programra** van szükség más 

egyéb, ökológiailag érzékeny területeken. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a G-index mérésére vonatkozó 

adatokat***.  

 

*Ha a G-indexet nem lehet kiszámítani, akkor tájékoztató jelleggel a CCT érték 

is alkalmazható, de mindig figyelembe kell venni, hogy a CCT nem méri 

tökéletesen a kék színű fényt. A G-index ≥1,5 érték általában (de nem mindig) 

megfelel a CCT ≤3000K-nak.  

**A közbeszerző előírásai szerint (potenciálisan a TS3-ban meghatározott, ha 

az része az ajánlattételi felhívásnak). 

***A G-index gyorsan és egyszerűen kiszámítható a CCT-hez használt 

TS9. Ökológiai fényszennyezés és a csillagok láthatósága 

(A G-index közvetlenül kapcsolódik a fényforrás által kibocsátott kék 

színű fényhez, ezért akkor kell meghatározni, ha aggályok merülnek 

fel a fényszennyezés élővilágra vagy a csillagok láthatóságára 

gyakorolt hatása tekintetében. A közbeszerzők vegyék figyelembe, hogy 

az e követelménynek megfelelő lámpatestek valószínűleg nem teljesítik 

a világítási hatásfokra vonatkozó TS1 előírást.)  

 

Parkokban, kertekben, a közbeszerző által ökológiailag érzékenynek 

minősített területeken, illetve városi területen optikai eszközökkel 

dolgozó csillagvizsgáló létesítmény 30 km-es körzetén belül, illetve 

optikai eszközökkel dolgozó, jelentős nagyságú csillagvizsgáló 

létesítmény 100 km-es körzetén belül a G-index előírt értéke ≥2.0*. 

Fényerőszabályozó programot** kell működtetni az éjjel nyitva tartó 

parkokban és kertekben.  

Parkok és kertek esetében a zárás időpontjára programozott kikapcsoló 

programot kell alkalmazni. 

Fényerőszabályozó és/vagy kikapcsoló programra** van szükség más 

egyéb, ökológiailag érzékeny területeken, vagy az optikai eszközökkel 

dolgozó érintett obszervatóriumok meghatározott sugarú körzetén belül. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a G-index mérésére vonatkozó 

adatokat***.  

 

*Ha a G-indexet nem lehet kiszámítani, akkor tájékoztató jelleggel a CCT érték 
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fotometriai adatokból, az alábbi weboldalon található Excel-táblázat 

segítségével: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

is alkalmazható, de mindig figyelembe kell venni, hogy a CCT nem méri 

tökéletesen a kék színű fényt. A G-index ≥2,0 érték általában (de nem mindig) 

megfelel a CCT ≤2700K-nak.  

**A közbeszerző előírásai szerint (potenciálisan a TS3-ban meghatározott, ha 

az része az ajánlattételi felhívásnak). 

***A G-index gyorsan és egyszerűen kiszámítható a CCT-hez használt 

fotometriai adatokból, az alábbi weboldalon található Excel táblázat 

segítségével: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5. Jó minőségű és tartós világítóberendezések: műszaki leírások (TS), odaítélési szempontok (AC) és a szerződés 

teljesítésére vonatkozó kapcsolódó kikötések (CPC) 
 

TÁRGY 

A 3.5. szakasz szerinti követelmények a jó minőségű és tartós útvilágítási berendezések következő esetekben történő beszerzésére vonatkoznak: új 

világítóberendezések; meglévő világítóberendezések felújítása; meglévő világítóberendezések új lámpatestestekkel való felszerelése; vagy meglévő 

lámpatestek új fényforrásokkal vagy új vezérlőkkel való felszerelése. 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

TS10. Használati útmutatók biztosítása 

(Abban az esetben kell alkalmazni, ha az ajánlattételi felhívásban igényelt konkrét világítóberendezéshez tartozó eszközök és/vagy vezérlők 

eltérnek a közbeszerző által üzemeltetett nagyobb világítási hálózatokban más helyeken felszerelt normál berendezésektől.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Az ajánlattevőnek a következő információkat kell közölnie az új vagy felújított világítórendszerek kivitelezésével kapcsolatban: 

 a lámpatestek szétszerelése; 

 a fényforrások cseréjének módja (adott esetben), és tájékoztatás arról, hogy a lámpatestekben mely lámpák használhatók az 

energiahatékonyság csökkenése nélkül; 

 a világításvezérlők üzemeltetése és karbantartása; 

 nappali fényre kalibrált vezérlők esetében a vezérlők átkalibrálása és átállítása; valamint 

 időkapcsolók esetében a kikapcsolási idő beállítása, valamint tanácsok arra vonatkozóan, hogy ezt a beállítást miként lehet a legjobban 

végrehajtani úgy, hogy a láthatóság biztosítása mellett az energiafogyasztás ne növekedjen túlzott mértékben. 
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Igazolás: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy megfelel e követelménynek, és a nyilatkozat alátámasztására példákat kell benyújtania olyan 

használati utasításokról, amelyeket a pályázat megnyerése esetén az ajánlatkérő hatóság rendelkezésére fog bocsátani. 
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TS11. Hulladékhasznosítás 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Az ajánlattevőnek megfelelő környezetvédelmi intézkedésekkel kell csökkentenie és újrahasznosítania az új vagy felújított világításrendszer 

kivitelezése során keletkezett hulladékot.  

Az elhasználódott lámpákat, lámpatesteket és világításvezérlő eszközöket külön kell választani, és a WEEE irányelv6 előírásai szerint át kell adni 

újrahasznosításra. A várhatóan keletkező és újra felhasználható egyéb hulladékokat össze kell gyűjteni, és át kell adni az illetékes hulladékkezelő 

létesítmények számára. 

 

Igazolás:  

Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az általa alkalmazott hulladékkezelési eljárásokat, és meg kell határoznia azokat a helyszíneket, ahová a WEEE 

szerinti és egyéb újra hasznosítható anyagokat különválasztás, újrahasznosítás és hővisszanyerés céljából le lehet adni.  

TS12. A termékek élettartama, pótalkatrészek és garancia  

(Az itt meghatározott küszöbértékeket a LED-es fényforrásokra, 

lámpákra és lámpatestekre kell alkalmazni.) 

 

Valamennyi LED-es fényforrás névleges élettartama 25 °C-on:  

 L96, 6 000 óra, 

 L70, 50 000 óra (tervezett), 

 C0, 3 000 óra vagy C10, 6 000 óra, 

TS12. A termékek élettartama, pótalkatrészek és garancia  

(Az itt meghatározott küszöbértékeket a LED-es fényforrásokra, 

lámpákra és lámpatestekre kell alkalmazni.) 

 

Valamennyi LED-es fényforrás névleges élettartama 25 °C-on:  

 L96, 6 000 óra, 

 L70, 100 000 óra (tervezett), 

 C0, 3 000 óra vagy C10, 6 000 óra, 

                                                           
6 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) (átdolgozás) (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.). 



 

  33   

 

 C50, 50 000 óra (tervezett). 

A váratlanul meghibásodó LED-modulok javítására és alkatrész-

utánpótlására a felszerelés dátumától számított 5 évig garanciát kell 

biztosítani.  

 

Igazolás: 

A fényforrások állandó fényáramára vonatkozó, az IES LM-80 szabvány* 

szerint vizsgált tényleges, és az IES TM-21 szabvány* szerint vizsgált 

tervezett adatokat a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási 

Együttműködés által akkreditált valamely laboratórium közli. 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania egy minimum 5 évre szóló 

garanciaszerződés egy példányát, amely sikeres pályázat esetén aláírásra 

kerül.  

A szerződő félnek be kell nyújtania annak a garanciaszerződésnek egy 

példányát, amely sikeres pályázat esetén érvénybe lép, továbbá közölnie 

kell a felmerülő kérdések vagy a potenciális garanciaigények kezeléséhez 

szükséges kapcsolati adatokat (legalább a telefonszámot és az e-mail-

címet).  

Az egyértelműség érdekében a garanciának ki kell terjednie legalább a 

meghibásodott LED-modul alkatrészek hibabejelentést követő észszerű 

időn belüli (a közbeszerző határozza meg az ajánlattételi felhívásban) 

közvetlenül történő vagy más megnevezett partnerek általi javításának 

vagy cseréjének költségeire. Alkatrészcsere esetén az alkatrészeket az 

eredetivel megegyezőre kell cserélni, de ha ez nem lehetséges, akkor 

elfogadható az eredetivel megegyező funkciójú és az eredetivel azonos 

 C50, 100 000 óra (tervezett). 

A váratlanul meghibásodó LED-modulok javítására és alkatrész-

utánpótlására a felszerelés dátumától számított 7 évig garanciát kell 

biztosítani.  

 

Igazolás: 

A fényforrások állandó fényáramára vonatkozó, az IES LM-80 

szabvány* szerint vizsgált tényleges, és az IES TM-21 szabvány* 

szerint vizsgált tervezett adatokat a Nemzetközi 

Laboratóriumakkreditálási Együttműködés által akkreditált valamely 

laboratórium közli. 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania egy minimum 7 évre szóló 

garanciaszerződés egy példányát, amely sikeres pályázat esetén 

aláírásra kerül.  

A szerződő félnek be kell nyújtania annak a garanciaszerződésnek egy 

példányát, amely sikeres pályázat esetén érvénybe lép, továbbá közölnie 

kell a felmerülő kérdések vagy a potenciális garanciaigények 

kezeléséhez szükséges kapcsolati adatokat (legalább a telefonszámot és 

az e-mail-címet).  

Az egyértelműség érdekében a garanciának ki kell terjednie legalább a 

meghibásodott LED-modul alkatrészek hibabejelentést követő észszerű 

időn belüli (a közbeszerző határozza meg az ajánlattételi felhívásban) 

közvetlenül történő vagy más megnevezett partnerek általi javításának 

vagy cseréjének költségeire. Alkatrészcsere esetén az alkatrészeket az 

eredetivel megegyezőre kell cserélni, de ha ez nem lehetséges, akkor 



 

  34   

 

vagy magasabb teljesítményszintet biztosító pótalkatrész is.  

A garancia nem terjed ki a következőkre: 

a) hibás működés vandalizmus, baleset vagy szélsőséges időjárási 

események következtében; 

b) jelentős ideig abnormális körülmények között (például nem 

megfelelő hálózati feszültséggel) működő lámpák vagy lámpatestek, 

amennyiben ezt a szerződő fél bizonyítani tudja. 

*Frissítendő az LM-84-re és a TM 28-ra, amikor ezek a verziók közzétételre 

kerülnek. 

 

elfogadható az eredetivel megegyező funkciójú és az eredetivel azonos 

vagy magasabb teljesítményszintet biztosító pótalkatrész is.  

A garancia nem terjed ki a következőkre: 

a) hibás működés vandalizmus, baleset vagy szélsőséges időjárási 

események következtében; 

b) jelentős ideig abnormális körülmények között (például nem 

megfelelő hálózati feszültséggel) működő lámpák vagy 

lámpatestek, amennyiben ezt a szerződő fél bizonyítani tudja. 

*Frissítendő az LM-84-re és a TM 28-ra, amikor ezek a verziók közzétételre 

kerülnek. 

 

TS13. Javíthatóság 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Az ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az illetékes szakemberek a lámpatest üzembe helyezése után ténylegesen hozzáférhessenek az 

alkatrészekhez (vagyis a fényforrásokhoz, lámpákhoz, LED modulokhoz, vezérlőkhöz). 

Az alkatrészeknek azonosíthatóaknak, hozzáférhetőeknek és eltávolíthatóaknak kell lenniük úgy, hogy közben az alkatrész vagy a lámpatest nem 

sérül.  

Az alkatrészek cseréjét végre kell tudni hajtani a helyszínen (vagyis a lámpatest szerelési magasságában), szerszámok használata nélkül (vagyis 

úgynevezett „plug and play” módszerrel), illetve a következő típusú csavarhúzók alkalmazásával: 

- standard, Pozidriv, Phillips, Torx, imbuszkulcs vagy kombinált csavarkulcs. 
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Igazolás:  

Az ajánlattevőnek műszaki kézikönyvet kell rendelkezésre bocsátania, amely tartalmazza a lámpatest perspektivikus részábrázolását, feltüntetve a 

hozzáférhető és cserélhető alkatrészeket. Jelölni kell továbbá a garancia szerinti szolgáltatási megállapodások hatálya alá tartozó alkatrészeket is. 

 

 

TS14. A külső behatásokkal szembeni védettség (IP) mértéke 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Az M és C osztályú utak lámpatesteit – a helyi körülményektől függően – a külső behatásokkal szemben IP65 vagy magasabb szintű védelmet 

nyújtó optikai rendszerrel kell felszerelni.  

A P osztályú utak lámpatesteinek ilyen védelme – a helyi körülményektől függően – IP55 vagy magasabb szintű kell, hogy legyen. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek műszaki leírások rendelkezésre bocsátásával kell igazolnia, hogy ez a követelmény az IEC 60598-1 szabvány 9. záradékának 

megfelelően teljesül.   

 

Megjegyzés: A por, szilárd testek vagy nedvesség okozta külső behatások IEC 60598-1 szerinti vizsgálatai a lámpatestek műszaki jellemzői miatt nem teljesen 

azonosak az IEC 60529 szerinti vizsgálatokkal. Az IP-számozási rendszer magyarázata a szabvány J. mellékletében található. 

TS15. A vezérlőegységek hibaaránya 

A vezérlőegységek hibaaránya 1000 órára vetítve 0,2%-nál alacsonyabb 

kell, hogy legyen, továbbá a vezérlőegységre 8 év garanciát kell 

TS15. A vezérlőegységek hibaaránya 

A vezérlőegységek hibaaránya 1 000 órára vetítve 0,1%-nál 

alacsonyabb kell, hogy legyen, továbbá a vezérlőegységre 10 év 
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biztosítani. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatban kell kijelentenie, hogy az általa 

szállítandó valamennyi vezérlőegység megfelel a fent meghatározott 

hibaarány követelménynek. A nyilatkozatban foglaltakat iparági 

szabványok szerinti releváns vizsgálati eljárásokkal kell igazolni.   

 

garanciát kell biztosítani. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatban kell kijelentenie, hogy az általa 

szállítandó valamennyi vezérlőegység megfelel a fent meghatározott 

hibaarány követelménynek. A nyilatkozatban foglaltakat iparági 

szabványok szerinti releváns vizsgálati eljárásokkal kell igazolni.   

TS16. A LED lámpatestek címkézése 

(Új LED lámpatestek felszerelésekor kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Az ajánlattevő által felszerelni javasolt lámpatesteken legalább az alábbi műszaki adatokat kell feltüntetni: 

 a gyártó neve, kódja, sorozatszám és a gyártás időpontja; 

 bemeneti elektromos teljesítmény; 

 fényáram 25 °C-on; 

 a felső térfélbe jutó fényáram-hányad; 

 CIE fényáramkód; 

 korrelált színhőmérséklet (CCT); 

 G-index; 
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 fényerőszabályozási technológia (adott esetben). 

Az információkat fel kell tüntetni a lámpatesten, és lehetőség szerint a lámpaoszlop olyan területén, amely a talaj szintjéről elérhető. Az ajánlattevő 

meghatározza az információk feltüntetésének pontos módját (például címkén QR kóddal feltüntetve, címkén írott szövegként szerepeltetve vagy 

fémlapra gravírozva). 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek mintát kell benyújtania a címkéről, amelyet a pályázat megnyerése esetén a szállítandó világítóberendezésen alkalmazni kíván. 

 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

AC3. Kibővített garancia 

(A TS12. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Maximum X pont adható annak az ajánlattevőnek, amely a TS12 szerinti minimumot meghaladó időtartamú induló garanciát kínál, és e garancia 

díját az ajánlati ár tartalmazza. Az ajánlatok az alábbiak szerint arányos pontozásban részesülnek attól függően, hogy a garancia milyen mértékben 

haladja meg a minimum követelményt: 

 Minimum + 1 év: 0,2X pont 

 Minimum + 2 év: 0,4X pont 

 Minimum + 3 év: 0,6X pont 

 Minimum + 4 év: 0,8X pont 

 Minimum + 5 év vagy több: X pont 

Opcióként az ajánlattevők olyan kibővített garanciára is tehetnek ajánlatot, amelyek díját az ajánlati ár nem tartalmazza, de ezért nem kapnak 
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pontot. Ilyen esetekben az induló garancia utolsó évéig nem kell fizetni a kibővített garanciáért, ezt követően pedig a közbeszerző évente, a 

kibővített garancia minden évének elején fizet díjat a nyertes ajánlattevőnek.  

Továbbá a közbeszerzőnek lehetősége van arra, hogy az induló garancia utolsó évéig kibővített garanciára irányuló ajánlattételt kezdeményezzen 

vagy elutasítsa azt; a kibővített garancia díja az eredetileg ajánlott díj inflációval növelt összege. 

 

 

 

 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

CPC7. Elkötelezettség a hulladék-újrahasznosítás és a hulladék megfelelő helyre szállítása iránt 

(A TS11. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

A szerződő félnek listát kell készítenie a projekt folyamán összegyűjtött hulladékokról. Ezen kívül részleteznie kell, hogy milyen eljárásokat 

alkalmaz a hulladékok szétválogatására, mielőtt a hulladékot az eredeti pályázatban meghatározott helyszínekre vagy más olyan helyszínre szállítja, 

ahol a hulladék szétválogatható, feldolgozható, újrahasznosítható és adott esetben hővisszanyerésre felhasználható. 

Az elszállítás igazolására be kell nyújtani az elszállításról kiállított számlát. 

 

 

CPC8. A LED lámpatestek címkézése 

(A TS16. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 
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A szerződő félnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az általa szállított lámpatesteket ellátja a legalább a TS16-ban meghatározott minimális 

információkat tartalmazó címkével. 
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3. A FORGALOMIRÁNYÍTÓ JELZÉSEKRE VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI 

KÖVETELMÉNYEK 
 

3.1. Műszaki leírások (TS) és odaítélési szempontok (AC) 
 

TÁRGY 

A 4.1. szakasz szerinti követelmények a forgalomirányító jelzések világító berendezéseinek beszerzésére, valamint egy meghatározott időszakban 

történő üzemeltetésük és karbantartásuk költségeire vonatkoznak.  

 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

TS1. Életciklusköltség (LCC) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Az életciklusköltséget a közbeszerző alábbi elemeket tartalmazó előírásai szerint kell kiszámítani: 

 időszak (például 8 év); 

 az igényelt forgalomirányító jelzések köre (például kör alakú piros jelzések, kör alakú sárga jelzések, kör alakú zöld jelzések, zöld 

jelzőnyilak, gyalogosforgalmat tiltó jelzések és gyalogosforgalmat engedélyező jelzések); 

 az egyes forgalomirányító jelzések átlagos működési ciklusa (például piros jelzés 55%, sárga jelzés 2%, zöld jelzés 43%); valamint 

 a villamosenergia-díj (például 0,12 EUR/kWh). 
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Az ajánlattevőnek az életciklusköltség-értékelés végrehajtásához a következő adatokat kell közölnie: 

 a fényforrások meghibásodása esetére vonatkozó garancia időtartama; 

 a fényforrások névleges élettartama (vagyis az az időtartam, ami alatt a fényforrás fénykibocsátása várhatóan az eredeti fénykibocsátás 70%-

ára csökken); 

 a fényforrások beszerzési költsége (mind az induló költség, mind a meghatározott időszak alatt szükségessé váló csere költsége); 

 kiegészítő berendezések beszerzésének költsége; 

 lámpaoszlopok, alapok és új elektromos csatlakozások beszerzésének költsége; valamint 

 szerelési költségek (a munkaórák számának és az egységnyi munkaerőköltségnek a szorzata, kiegészítve az emelőberendezések stb. 

költségével).  

Igazolás: 

A közbeszerző az ajánlattevők rendelkezésére bocsát egy általános Excel-alapú életciklusköltség-kalkulátort, amelyből megállapítható, hogy a 

közbeszerzőnek milyen információkra van szüksége.  

Az ajánlattevő benyújtja a kitöltött táblázatot, és nyilatkozatban erősíti meg, hogy a feltüntetett költségek legalább a nyertes pályázó kiválasztását 

követő, tervezett, eredeti szerződésteljesítési időszakra érvényesek. 
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TS2. A termékek élettartama, pótalkatrészek és garancia  

(Az itt meghatározott küszöbértékeket a LED-es fényforrásokra, 

lámpákra és lámpatestekre kell alkalmazni.) 

 

Valamennyi LED-es fényforrás névleges élettartama 25 °C-on:  

 L96, 6 000 óra, 

 L70, 50 000 óra (tervezett), 

 L0C0, 3 000 óra vagy C10, 6 000 óra, 

 C50, 50 000 óra (tervezett). 

A váratlanul meghibásodó LED-modulok javítására és alkatrész-

utánpótlására a felszerelés dátumától számított 5 évig garanciát kell 

biztosítani.  

 

Igazolás: 

A vizsgálatot és az ellenőrzést a tényleges adatok tekintetében az IES 

LM-80 szabvány*, a tervezett adatok tekintetében pedig az IES TM-21 

szabvány* előírásai szerint a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási 

Együttműködés által akkreditált valamely laboratórium folytatja le. 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania egy minimum 5 évre szóló 

garanciaszerződés egy példányát, amely sikeres pályázat esetén aláírásra 

kerül.  

A szerződő félnek be kell nyújtania annak a garanciaszerződésnek egy 

TS2. A termékek élettartama, pótalkatrészek és garancia  

(Az itt meghatározott küszöbértékeket a LED-es fényforrásokra, 

lámpákra és lámpatestekre kell alkalmazni.) 

 

Valamennyi LED-es fényforrás névleges élettartama 25 °C-on:  

 L96, 6 000 óra,  

 L70, 100 000 óra (tervezett), 

 L0C0, 3 000 óra vagy C10, 6 000 óra, 

 C50, 100 000 óra (tervezett). 

A váratlanul meghibásodó LED-modulok javítására és alkatrész-

utánpótlására a felszerelés dátumától számított 7 évig garanciát kell 

biztosítani. 

 

Igazolás: 

A vizsgálatot és az ellenőrzést a tényleges adatok tekintetében az IES 

LM-80 szabvány*, a tervezett adatok tekintetében pedig az IES TM-21 

szabvány* előírásai szerint a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási 

Együttműködés által akkreditált valamely laboratórium folytatja le. 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania egy minimum 7 évre szóló 

garanciaszerződés egy példányát, amely sikeres pályázat esetén aláírásra 

kerül.  

A szerződő félnek be kell nyújtania annak a garanciaszerződésnek egy 
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példányát, amely sikeres pályázat esetén érvénybe lép, továbbá közölnie 

kell a felmerülő kérdések vagy a potenciális garanciaigények 

kezeléséhez szükséges kapcsolati adatokat (legalább a telefonszámot és 

az e-mail-címet).  

Az egyértelműség érdekében a garanciának ki kell terjednie legalább a 

meghibásodott LED-modul alkatrészek hibabejelentést követő észszerű 

időn belüli (a közbeszerző határozza meg az ajánlattételi felhívásban) 

közvetlenül történő vagy más megnevezett partnerek általi javításának 

vagy cseréjének költségeire. Alkatrészcsere esetén az alkatrészeket az 

eredetivel megegyezőre kell cserélni, de ha ez nem lehetséges, akkor 

elfogadható az eredetivel megegyező funkciójú és az eredetivel azonos 

vagy magasabb teljesítményszintet biztosító pótalkatrész is.  

A garancia nem terjed ki a következőkre: 

a) hibás működés vandalizmus, baleset vagy szélsőséges időjárási 

események következtében; 

b) jelentős ideig abnormális körülmények között (például nem 

megfelelő hálózati feszültséggel) működő lámpák vagy lámpatestek, 

amennyiben ezt a szerződő fél bizonyítani tudja. 

*Frissítendő az LM-84-re és a TM 28-ra, amikor ezek a verziók 

közzétételre kerülnek. 

példányát, amely sikeres pályázat esetén érvénybe lép, továbbá közölnie 

kell a felmerülő kérdések vagy a potenciális garanciaigények 

kezeléséhez szükséges kapcsolati adatokat (legalább a telefonszámot és 

az e-mail-címet).  

Az egyértelműség érdekében a garanciának ki kell terjednie legalább a 

meghibásodott LED-modul alkatrészek hibabejelentést követő észszerű 

időn belüli (a közbeszerző határozza meg az ajánlattételi felhívásban) 

közvetlenül történő vagy más megnevezett partnerek általi javításának 

vagy cseréjének költségeire. Alkatrészcsere esetén az alkatrészeket az 

eredetivel megegyezőre kell cserélni, de ha ez nem lehetséges, akkor 

elfogadható az eredetivel megegyező funkciójú és az eredetivel azonos 

vagy magasabb teljesítményszintet biztosító pótalkatrész is.  

A garancia nem terjed ki a következőkre: 

a) hibás működés vandalizmus, baleset vagy szélsőséges időjárási 

események következtében. 

b) jelentős ideig az előírttól eltérő körülmények között (például nem 

megfelelő hálózati feszültséggel) működő lámpák vagy lámpatestek, 

amennyiben ezt a szerződő fél bizonyítani tudja. 

*Frissítendő az LM-84-re és a TM 28-ra, amikor ezek a verziók 

közzétételre kerülnek. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

AC1. Legalacsonyabb életciklusköltség 

(A TS1. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 
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Maximum X pont adható a legalacsonyabb életciklusköltséggel működő megoldást kínáló pályázónak.  

A többi ajánlattevő arányos pontozásban részesül annak megfelelően, hogy az általuk ajánlott életciklusköltség az alábbi képlettel számolva hogyan 

aránylik a legalacsonyabb életciklusköltséghez: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠

𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴
 

 

Igazolás: 

Miután valamennyi pályázat beérkezett, a közbeszerző meg tudja állapítani a legalacsonyabb életciklusköltséget ajánló pályázatot, ennek alapján 

pedig meghatározható az egyes pályázatok pontszáma. 

AC2. Kibővített garancia 

(A TS2. esetében kell alkalmazni.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Maximum X pont adható annak az ajánlattevőnek, amely a TS2 szerinti minimumot meghaladó időtartamú induló garanciát kínál, és e garancia díját 

az ajánlati ár tartalmazza. Az ajánlatok az alábbiak szerint arányos pontozásban részesülnek attól függően, hogy a garancia milyen mértékben 

haladja meg a minimum követelményt: 

 Minimum + 1 év: 0,2X pont 

 Minimum + 2 év: 0,4X pont 

 Minimum + 3 év: 0,6X pont 

 Minimum + 4 év: 0,8X pont 

 Minimum + 5 év vagy több: X pont 

Opcióként az ajánlattevők olyan kibővített garanciára is tehetnek ajánlatot, amelyek díját az ajánlati ár nem tartalmazza, de ezért nem kapnak 
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pontot. Ilyen esetekben az induló garancia utolsó évéig nem kell fizetni a kibővített garanciáért, ezt követően pedig a közbeszerző évente, a 

kibővített garancia minden évének elején fizet díjat a nyertes ajánlattevőnek.  

Továbbá a közbeszerzőnek lehetősége van arra, hogy az induló garancia utolsó évéig kibővített garanciára irányuló ajánlattételt kezdeményezzen 

vagy elutasítsa azt; a kibővített garancia díja az eredetileg ajánlott díj inflációval növelt összege. 

 

AC3. Fényerőszabályozás 

(Valamennyi ajánlattételi felhívásra alkalmazni kell, kivéve ha a fényerőszabályozó eszközök egyértelműen növelnék a tulajdonosi költségeket. A 

közbeszerzőknek az ajánlattételi felhívásban egyértelműen meg kell határozniuk a kívánt fényerőszabályozási teljesítményt.) 

(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

 

Azok a pályázók részesülnek pontozásban, amelyek olyan fényforrásokat és lámpatesteket ajánlanak, amelyek arra programozhatók, hogy az 

alacsony intenzitású éjszakai úthasználat idején leszabályozzák a fényerőt. 

 

Igazolás: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az általa javasolt fényforrások és lámpatestek gyártójának/gyártóinak dokumentációját, amelyek igazolják, hogy 

az említett berendezések fényerőszabályozó eszközökkel kompatibilisek.  

A dokumentációban fel kell tüntetni továbbá a fénykibocsátás energiafogyasztással szembeállított teljesítménygörbéjét, a lehetséges maximális 

szabályozási mértéket, továbbá ismertetni kell a vezérlők programozásnak és átprogramozásának módját. 
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4. AZ ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG KISZÁMÍTÁSA 
 

Az életciklusköltség kiszámítása az útvilágítás témakörének rendkívüli mértékben meghatározó tényezője. A hagyományos nagy intenzitású kisülés 

(HID) technológiák életciklusköltségének meghatározó tényezője mindig is az üzemeltetés során felhasznált elektromos energia volt. A LED-es 

technológiák hatékonyabbak, de a beszerzésük – annak ellenére, hogy a költségük az elmúlt öt évben gyors ütemben csökkent – mégis nagyobb 

ráfordítást igényel. Ezért a közjogi szerveknek képesnek kell lenniük arra, hogy a LED-es technológiák vonatkozásában a gazdasági szempontból 

legobjektívebb döntést hozzák meg. Ez különösen érzékeny kérdés, mivel a HID technológiával működő útvilágítási berendezések LED-es 

technológiára való átállítása általában olyan összegű tőkeráfordítást igényel, amely meghaladja közjogi szervek útvilágításra fordítható éves 

költségvetését. Ebből következően az életciklusköltségek bemutatása tényleges előfeltétele lehet annak, hogy hozzá tudjanak jutni a LED-es 

berendezésekre való átálláshoz szükséges finanszírozási forrásokhoz. 

Az Egyesült Államok városaiban, ahol az útvilágítási berendezéseket először állították át LED-es technológiára, már számos életciklusköltség-

összehasonlítást végeztek. Az alábbiakban ezek közül néhányat röviden ismertetünk. 

 Portland városa 18,5 millió $-t költött arra, hogy 45 000 db nagynyomású nátriumlámpát 50%-kal alacsonyabb energiafogyasztású LED-es 

fényforrásokra cseréljen – így az energia- és karbantartási költségek csökkenése következtében éves szinten 1,5 millió $ megtakarítást ért el. Ez 

azt jelenti, hogy a befektetés a diszkont kamatlábak figyelembevételével nyolc év alatt megtérült (Portland, 2015). 

 Los Angeles városa 57 millió $ ráfordítással 140 000 db nagynyomású nátriumlámpát cserélt le 3%-al alacsonyabb energiafogyasztású LED-es 

fényforrásra (Los Angeles, 2013). Az intézkedéstől kezdetben 40% körüli energiamegtakarítást vártak, de a projekt során a LED technológia 

fejlődése nagyobb mértékű megtakarítást eredményezett. A tanulmány az egységköltségek gyors ütemű csökkenését is megállapította (például 

2012 márciusa és szeptembere között az egységköltség 495 $-ról 309 $-ra mérséklődött). A LED-ek alacsonyabb meghibásodási aránya (0,2%-

os LED hibaarány a nagynyomású nátriumlámpák 10%-os hibaarányához képest) következtében csak a karbantartási költségek terén éves 

szinten 2,5 millió $ megtakarítás várható. A villamosenergia-költségek terén jelentkező 7,5 millió $ megtakarítással együtt összesen 10 millió $ 

éves megtakarítás következtében a beruházás öt-hat év alatt megtérült. Mindazonáltal a tanulmány óvatosságra int a LED-es megoldások 

beszerzésekor, mert mint kiderült, 244 LED-es berendezés közül csak 84 felelt meg a Közvilágítási Hivatal weboldalán (BSL, 2018) 

meghatározott minőségi követelményeknek. 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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 Charlotte megye 2016-ban felmérte, hogy mekkora költséggel járna a területén levő 2 145 nagynyomású nátrium világítótest LED-es 

technológiára való átállítása. Az aktuális karbantartási költségeket világítótestenként – a típustól függően – 28 $ és 55 $ között becsülték. A 

nagynyomású nátrium világítótestek energiaköltsége körülbelül 12 $/hó volt, a LED-es világítótesteké pedig körülbelül 6 $/hó (50%-o 

csökkenés). A folyó energia- és karbantartási költségek összege (a nagynyomású nátrium világítótestek esetében) 310 000 $, illetve 80 000 $. A 

különböző típusú lámpatestekre megadott költségek a következők voltak: cobra világítófej (nagynyomású nátriumlámpa 345 $, LED 780 $) és 

dekoratív világítófej (nagynyomású nátriumlámpa 1 200 $, LED 1 800 $). A kiinduló feltételezés az volt, hogy egy nagynyomású 

nátriumlámpát 5 évente kell cserélni, a LED elektromos modult (150 $) szintén 5 évente, a LED optikai modult (750 $) pedig 20 évente. Arra a 

következtetésre jutottak, hogy 20 éves időtávon a nagynyomású nátrium lámpák és a LED-es fényforrások költsége hasonló, de a LED-ek 

költségének csökkenése hamarosan a LED-es megoldást teszi gazdaságosabbá. 

 Minnesota-ban (Chanhassen városa) 2012-ben azzal számoltak, hogy a HID technológiával működő lámpákról LED-es világításra való átállás 

költségei 8–12 év alatt megtérülnek (Swanson and Carlson, 2012). A HID-lámpák élettartamát 6 évre (21 000 óra), a LED-lámpák élettartamát 

pedig 22 évre (78 000 óra) becsülték (3 550 óra éves üzemidő alapul vételével). A tanulmány készítői úgy találtak, hogy a LED-lámpatestek 

beszerzési ára az elvárt hatékonyságtól, a megrendelés nagyságrendjétől és az ellátási lánc hosszától függően jelentős mértékben eltérő volt. Az 

500 db-ból álló lámpatest csomagok ára LED lámpatestenként 250 $-tól 1 325 $-ig terjedt. Egy új nagynyomású nátriumlámpa költségét 11 $-ra 

becsülték, egy új lámpaoszlopét pedig 800 $-ra. Egy új nagynyomású nátriumlámpa vagy egy új LED-lámpatest üzembe helyezési költségét 

110 $-ra, egy új lámpaoszlop létrehozásának költségét pedig 1 500 $-ra becsülték. A LED-es változat esetében 60%-os energiamegtakarítással, 

és 22 évre 220 $ LED karbantartási költséggel számoltak. Különböző – 2%, 4% és 8% – diszkont kamatlábat, 0,046 $/kWh áramdíjat és három 

különböző lízing kamatlábat vettek számításba. Életciklusköltség szempontjából a LED-es változat csaknem valamennyi esetben olcsóbb volt a 

HID technológiát alkalmazó megoldásnál. Minél magasabb a diszkont kamatláb, annál kevésbé vonzó a LED opció. 

 Phoenix-ben 2013-ban tervbe vették csaknem 95 000 db nagynyomású nátriumlámpa LED-es technológiára történő átállítását (Silsby, 2013). 

Tíz éves időszak alatt a nagynyomású nátriumlámpák és a LED-es fényforrások alkalmazása tekintetében a következő jellemzőket vették 

figyelembe: energiaköltség lámpánként és évente (nagynyomású nátriumlámpa 72,36 $, LED 32,88 $); a szerelvények költsége (nagynyomású 

nátriumlámpa 250 $, LED 475 $); a szerelvények telepítése (nagynyomású nátriumlámpa 29 $, LED 29 $); és a lámpa élettartama 

(nagynyomású nátriumlámpa 20 000 óra, LED 50 000 óra); Arra a következtetésre jutottak, hogy 10 éves időtávra számolva a LED-es 

megoldás körülbelül 20%-kal olcsóbb. Phoenix városára alkalmazva a teljes rendszer átállítása után ez évente körülbelül 5 millió $-nak felelt 

meg. A LED-es technológiába történő 1 millió $-os beruházással, és 9 év megtérülési idővel számoltak.  

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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A jelen uniós zöld közbeszerzési követelményekhez csatolt műszaki jelentés IV: műszaki mellékletében példák találhatók több különböző 

közbeszerzési forgatókönyvre; a forgatókönyvek a Svéd Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség életciklusköltség-kalkulátorát alkalmazzák. Az 

életciklusköltségeknek az útvilágítással kapcsolatos közbeszerzésekben való alkalmazását bemutató további példák a műszaki jelentésben találhatók.  
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5. I. MŰSZAKI MELLÉKLET PDI ÉS AECI REFERENCIAÉRTÉKEK 

 
Év 

Törekvési szint és útszélesség (megvilágítandó) 
Alap Átfogó Alap Átfogó Alap Átfogó Alap Átfogó Alap Átfogó Alap Átfogó 

≤5m ≤5m 5-6m 5-6m 6-7m 6-7m 7-8m 7-8m 8-9m 8-9m ≥9m ≥9m 
PDI referenciaértékek 

W.lx-1.m-2 

=1 / (világítási hatásfok x MF x 
fényhasznosítás) 

2018-19 0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020-21 0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022-23 0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

AECI „kiindulási értékek”  
kWh.m-2.év-1.lx-1 

(alapvetően PDI x 0.001kW/W x 
4015h/év és x 1.00 (alap) vagy 0,73 
(átf.) fényerőszabályozási tényező) 

2018-19 0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020-21 0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022-23 0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Aktuális AECI 
referenciaértékek, 

amelyek egyszerűen a 
fenti AECI kiindulási 

értékek és a 
megvilágítás (lux) 

szorzatai.  
 

*A C0 vagy C1 szintnek 
meg kell felelnie a 20 lux 
alapján számított AECI-

nek (pl. jobb 
fényerőszabályozás 

révén). 
 

Megjegyzendő, hogy M 
útosztály esetén meg kell 

határozni a 
fényerősséget, amelyet 
befolyásol az útfelület 

tükröződése 

C0*, C1*, C2  
(átl. 20 lux) 

2018-19 1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020-21 1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022-23 1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 
(átl. 15 lux) 

2018-19 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020-21 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022-23 1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(átl. 10 lux) 

2018-19 0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020-21 0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022-23 0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
(átl. 7,5 lux) 

2018-19 0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020-21 0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022-23 0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(átl. 5 lux) 

2018-19 0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020-21 0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022-23 0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(átl. 3 lux) 

2018-19 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020-21 0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022-23 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(átl. 2 lux) 

2018-19 0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020-21 0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022-23 0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 
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(fényerősség = 
megvilágítás x 
tükröződés). 

A különböző évek eltérő PDI értékei a világítási hatásfok LED-es megoldásoktól elvárt fokozatos növekedésén vagy a 2018 és 2023 közötti időszakban kétévente elvárt 17 lm/W 
értéknövekedésen alapulnak. A világítási hatásfok induló értékei 2018-ban 120 lm/W (alap) és 130 lm/W (átfogó). A PDI referenciaértékek egyszerűsített számítása, ahol PDI = 1 / 
(világítási hatásfok x fényáram-stabilitási tényező x fényhasznosítás). 

Valamennyi PDI referenciaérték esetében a feltételezett avulási tényező 0,85. A fényhasznosítási érték az útszélességtől és a törekvési szint kritériumtól függően az alábbiak 
szerint változik: 

Alap/Átfogó: ≤5m szélesség (U=0,42/0,5); 5–6m szélesség (U=0,49/0,55); 6–7m szélesség (U=0,56/0,6); 7–8m szélesség (U=0,63/0,7); 8–9m szélesség (U=0,7/0,75); ≥9m 
szélesség (U=0,7/0,75).  

 


