
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. egész évben folyamatosan biztosítja mintegy 178 ezer 
közvilágítási lámpatest és ezeket ellátó elektromos hálózat üzembiztos működését, több mint 
70 ezer oszlop, tartószerkezet és 3300 db elosztószekrény megfelelő állapotban tartását. 
Munkatársaik végzik továbbá a 267 db fővárosi díszvilágítási berendezés, köztük hidak, jelentős 
középületek, szobrok és emlékművek éjszakai megvilágítási rendszerének, közel 13000 db 
lámpatestnek a karbantartását is. További feladatuk városszerte a karácsonyi díszvilágítás 
kiépítése, üzemeltetése és elbontása. A hálózat kezelését kivétel nélkül erősáramú végzettségű 
szakemberek végzik, a magasban történő szereléshez többnyire kosaras gépjárműveket 
alkalmazva. Fontos, hogy a munkavégzés biztonságosan és magas színvonalon történjen, 
továbbá elősegítsék a fővárosban korszerű, energiatakarékos technológiák elterjedését, 
ezzel hozzájárulva a város fenntartható fejlődéséhez. Kiemelt szempont, hogy ügyfélbarát 
módon biztosítsák a lakosság számára a közvilágítási hibák javítását és Budapest Főváros 
Önkormányzata stratégiai partnereként mindent megtegyenek Budapest látványképének 
fejlődéséért, a főváros turisztikai és kulturális céljainak megvalósulásáért.

www.bdk.hu

Erdődi István 
hálózati villanyszerelő

Villanyszerelőként 2011 óta dolgozom a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft-nél, először 
hálózati beosztott szerelői, majd munkavezetői munkakörökben. A dísz- és közvilágítási 
hálózaton történő munkavégzéshez speciális végzettségek is szükségesek, amelyek 
megszerzését a vállalat is támogatta, ennek során 2012 évben a könnyűgépkezelő, 2014-ben 
pedig - a BDK Kft. által elnyert TÁMOP pályázat keretein belül - az OKJ-s Kisfeszültségű 
FAM szerelői szakképesítést is megszereztem.  

Üzemzavar elhárításkor vagy a díszvilágítás javításakor rendszeresen dolgozom a főváros 
ismert és érdekes, „trendi” helyszínein, például a Lánchídon vagy épp a Parlament épületének 
tetején, de esténként magánemberként is gyakran gyönyörködöm a csodálatos budapesti 
panorámában, amely az esti fények nélkül elképzelhetetlen. A legújabb, legkorszerűbb 
technológiák alkalmazása is napi munkám része, lehet számítógépes térinformatikai rendszerek 
használata vagy új LED-es berendezések üzemeltetése a feladat. Különösen érdekel az 
új, számítógépről vezérlehető LED-es világítótestek használata, intelligens távfelügyeleti 
rendszerek kezelése. Talán legszebb, leghálásabb, igaz csöppet sem könnyű feladat a város 
utcáinak, közterületeinek, például az Andrássy útnak vagy a Városháza parknak karácsonyi 
díszítése, a fényfüzérek és világító motívumok felszerelése, üzemeltetése, majd elbontása. 
Számomra igazán különleges pillanat, amikor a fények, a sok kis „lámpa” először és 
egyszerre felkapcsolódik, örömet okozva minden budapesti számára.
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