
ÚJ KÖVETELMÉNYEK,  
ÚJ LEHETŐSÉGEK 

   Az iskolák kiemelt fon-
tosságúak az önkor-
mányzati intézmények 
közül,  hiszen az új , fo-
kozott kreativitást igény-
lő oktatási programokat 
csak tanulást-támogató 
környezetben lehet meg-
valósítani.  A jelenlegi is-
kolák  egy része a 60-
as, 70-es években épült, 
más részük ennél  ko-
rábban készült épületek-
ben működik. A tanter-
mekben, könyvtárakban, 
folyosókon, tanári szo-
bákban  alkalmazzák 
ugyan a fénycsöves vilá-
gítást, de a szabadon 
sugárzó ill.  műanyagbu-
rás lámpatestek részben 
az idő múlása, részben 
a karbantartás hiánya 
miatt  már elöregedtek. 
Működtető szerelvénye-
ik, az előtétek és gyújtók  
sem felelnek meg a kor 
követelményeinek, zúg-
nak, villognak, nem biz-
tosítják a jó látási körül-
ményeket. Ezen kívül  

feleslegesen növelik a 
villanyszámlát, mivel idő-
közben a 220 V-ról 230 
V-ra emelt  hálózati fe-
szültségen a régi előté-
tek vesztesége tovább 
nőtt. A régi építésű isko-
lákban nagyon elterjedt 
a 60-100 W-os normál 
izzólámpák alkalmazása 
a folyosókon, a konyhá-
ban, az egyéb kiegészítő 
és mellékhelyiségekben, 
ami indokolatlanul meg-
növeli az energiafo-
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   Az intézmények ener-
giaracionalizálása  or-
szágos érdek és európai 
követelmény. Az ener-
giaracionalizálásba nem 
csak a fűtési rendszer 
modernizálása, a nyílás-
zárók cseréje tartozik, 
hanem a világítás kor-
szerűsítése is. A korsze-
rűsítések finanszírozá-
sára különféle pályáza-
tok adnak lehetőséget, a 
műszaki követelménye-
ket rendeletek, szabvá-

nyok szabályozzák.  
   A 19/2002. (V.8.) OM 
rendelet részletezi az is-
kolák építészeti- műsza-
ki követelményeit, az 
50/1999. (XI.3.) EüM 
rendelet pedig a képer-
nyő előtti munkavégzés 
minimális egészségügyi 
és biztonsági követelmé-
nyeit. A közelmúltban 
megjelent MSZ EN 
12464:2003 szabvány a 
világítástechnikai köve-
telményeket írja elő. 
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gyasztást és így a vil-
lanyszámlát is.  
   A számítógépes okta-
tás ugrásszerű megkez-
désével iskolánként egy 
terem, a számítógépte-
rem  világítását általá-
ban jól-rosszul korszerű-
sítették, de a folyamat 
nem terjedt tovább az 
egész iskolaépületre. A 
leromlott világítás kor-
szerűsítése sok intéz-
ményben állami támoga-
tást élvező, elodázhatat-
lan feladattá vált. 



FELNŐTTOKTATÁS 

   A jó világítás megfelel a 
helyiségek funkciójának és 
egyúttal gazdaságos is. A  
megvilágítás értéke és 
egyenletessége, a színhő-
mérséklet feleljen meg az 
érvényben lévő előírások-
nak, jó legyen a  színvisz-
szaadás, korlátozott a káp-
rázás,  megfelelőek legye-
nek a fény-árnyék viszo-
nyok.   
   A tantermekben célszerű 
a nézési iránnyal párhuza-
mosan  elhelyezni a lámpa-
testeket. Egyes tantermek-
ben nem a hagyományos 
párhuzamos  oszlop-sor el-
rendezésűek a padok, asz-
talok, ilyenkor a világítás-
tervezőknek a tanárokkal 
konzultálva célszerű kiala-
kítani a lámpatestek elren-
dezését.  
   A tantermekben nem 
csak a diákok munkasíkjá-
nak  megfelelő magasság-
ban  (0,85m) szükséges 
biztosítani az előírt megvi-
lágítást, hanem fontos a 
tábla kellő megvilágítása is, 
amihez az esetek többsé-
gében külön aszimmetrikus 

sugárzású táblavilágító 
lámpatesteket kell felsze-
relni. A műszaki és gazda-
sági szempontok együttes 
figyelembe vételével a tan-
termekbe az  elektronikus 
előtéttel szerelt, háromsá-
vos meleg-fehér vagy sem-
leges színhőmérsékletű 
fénycsővel ellátott tükrös-
rácsos  lámpatestek  a leg-
megfelelőbbek. A számító-
gépes termekben és iro-
dákban a legjobb káprázás 
elleni védelmet nyújtó dup-
la parabola tükrös lámpa-
testeket célszerű alkalmaz-
ni. 
   A sport növekvő jelentő-
ségű helyet foglal el a ne-
velésben, ezért külön fi-
gyelmet érdemel a tornater-
mek  balesetmentes edzést 
és versenyzést  lehetővé 
tevő világítása. Fontos, 
hogy az alkalmazásra kerü-
lő lámpatestek robosztus 
felépítésűek legyenek, 
hogy az esetleg nekiütődő 
labda ne tegyen kárt ben-
nük. Ha a tornaterem egy-
ben rendezvényterem is, 
célszerű a szabályozható 

   A JÓ ISKOLAVILÁGÍTÁS JELLEMZŐI 
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2. oldal OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VILÁGÍTÁSA 

világítás kialakítása.  
   Hazánkban ma még a 
korszerűsítések során sem 
általános gyakorlat, hogy a 
tantermekbe szabályozható 
világítás kerül, de az euró-
pai szabványok – gondolva 
a tantermek különböző 
funkcióira, mint pl. az elő-
adás, vetítés, számítógé-
pes, multimédiás prezentá-
ció – előírják a fényszabá-
lyozási lehetőség megte-
remtését.  
   A zsibongókban, folyo-
sóknál,  lépcsőknél a tan-
termekénél kisebb megvilá-
gítás is elegendő lehet, de 
itt is gondolni kell a bizton-
ságos tartózkodás és a 
közlekedés feltételeinek 
megteremtésére. 

   A felnőttek képzése, to-
vábbképzése egyre nagyobb 
mértékben terjed. Mivel az 
évek során a szem teljesítő-
képessége romlik, részben 
gyengébben lát, részben ér-
zékenyebben reagál pl.  a 
káprázásra, a felnőttek okta-
tására szolgáló termek terve-
zésénél további szemponto-
kat is figyelembe kell venni. 
   Ha  ugyanazokat a terme-
ket használják délelőtt diá-
kok oktatására, mint este fel-
nőttképzésre, akkor a megvi-
lágítási szintet mindenkép-
pen emelni kell,  legalább  
500 luxra. 

   Önálló felnőttoktatás ese-
tén a termek  általában 
multifunkcionálisak,  tárgya-
ló, konferencia, oktató, elő-
adó és rendezvénytermek, 
sőt néha klubhelyiségek is,  
és ezt a világítás kialakítá-
sánál is figyelembe lehet és 
kell venni.  
   A mennyezetet derítő ál-
talános világításon kívül  
célszerű egy,  az oktatást 
támogató fénycsöves lám-
patest rendszert kiépíteni, a 
különlegesebb rendezvé-
nyekhez  esetleg mélysu-
gárzó lámpatesteket, vagy 
sínes fényvető rendszert ki-

alakítani,  és mindezt ter-
mészetesen programozha-
tó fényrendszerré össze-
építeni, hogy a kívánt vilá-
gítási effektust bármikor 
egyetlen gombnyomással 
elő lehessen hívni.  
   Mindenképpen gondolni 
kell arra, hogy a munkában 
elfáradt felnőttek  tanulását 
segíti, ha a világítás barát-
ságos és nem monoton, al-
kalmazkodik élettani és lé-
lektani igényeikhez, fogé-
konnyá teszi őket az új is-
meretek befogadására.   



A takarékosság 

nem mehet a 

minőség rovására 

Nyelvi labor: 300 lux 
Előcsarnok, zsibongó: 200 
lux  
Tornaterem: 200 lux 
Tanári szoba: 300 lux 
Lépcsők: 150 lux 
Szertárak: 100 lux 
Könyvtár: 500 lux 

MEGVILÁGÍTÁS 
Oktatási intézmények szük-
séges minimális megvilágí-
tási értékei: 
Tanterem:  300 lux,  kívá-
natos 500 lux 
Táblavilágítás: 500 lux  
Számítógépterem: 300 lux 
Műszaki rajzterem : 750 lux 

3. oldal OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VILÁGÍTÁSA 

LÁMPATESTEK 

   A lámpatestben alkalma-
zott  korszerű fényforrások 
és működtető szerelvények  
mellett az energiatakaré-
kos működést segíti a lám-
patest optikai részének he-
lyes kialakítása is, vagyis 
hogy a lámpatestek optikai 
elemei a kisugárzott fény 
minél nagyobb részét jut-
tassák el a megvilágítani 
kívánt helyre. Állandó tar-
tózkodásra használt helyi-
ségekbe csak elektronikus 
előtéttel működtetett, jó 
színvisszaadású fényforrá-
sokat javaslunk.  
   A HOLUX Kft. a magas 
műszaki színvonalból nem 
engedve olyan lámpateste-
ket választott ajánlati ter-
méklistájára, hogy a világí-
tás korszerűsítése az ener-
gia-megtakarításból fedez-
hető legyen.   

ún. „háromsávos” fénycsö-
veknél a hatásfok tovább 
javult és a színvisszaadás 
is megközelíti az ideálist. A 
természetellenes, hideg 
kékes fényű régi fénycsö-
veket el lehet már felejteni. 
Iskolavilágítások korszerű-
sítéséhez a meleg vagy 
semleges fehér színű fény-
csövek alkalmazását java-
soljuk. 
   A kompakt fénycsövek 
megjelenésével lehetőség  
nyílt a kis méretű lámpa-
testekben is a korszerű 
fényforrások alkalmazásá-
ra. A normál lámpához ké-
pest  jelenleg  80 % a fény-
c s ö v e k  e n e r g i a -
megtakarítása.    Az  elekt-
ronikus előtétek  kiküszö-
bölik a  hagyományos fény-
csőelőtétek okozta zúgást, 
villogást, mert a fénycső 
táplálása nem a hálózati 50 
Hz-es frekvenciájú áram-

mal, hanem  annak több 
százszorosával történik. 
Az ilyen nagy  frekvenciát 
már sem a szemünk, sem 
a fülünk nem érzékeli, az 
eredmény csendes, 
egyenletes világítás. Az 
elektronikus előtétek fo-
gyasztása kisebb, és a 
kímélő gyújtás miatt a 
fénycső élettartamát is 
megnövelik, a kiégett 
fénycsövet pedig automa-
tikusan lekapcsolják. 
Elektronikus előtét hasz-
nálata esetén csak ezáltal   
20-25% energiát lehet 
megtakarítani.   
   Nagy légterű és belma-
gasságú aulák, tornater-
mek esetében a nagy tel-
jesítményű, jó színvissza-
adású, hosszú élettarta-
mú   és ezért kevés kar-
b a n t a r t á s t  i g é n y lő 
fémhalogén lámpák hasz-
nálatát ajánljuk. 

  A hagyományos izzólám-
pát felváltó fénycsövek első 
generációi kb. negyedannyi 
energiából állítottak elő 
ugyanannyi fénymennyisé-
get. A régi 38 mm átmérőjű 
csöveket felváltó 26 mm-es 
fénycsövek hatásfoka kb. 
10%-kal jobb a régiekénél. 
Az újonnan kifejlesztett, 

FÉNYFORRÁSOK 



   Önkormányzati projekt-
jeink finanszírozására 
többféle lehetőséget 
ajánlunk. Ha az önkor-
mányzat rendelkezik a 
beruházáshoz szüksé-
ges forrásokkal, a meg-
takarításból elért hozam 
lényegesen magasabb, 
mint ami kincstárjegyek, 
államkötvények esetén 
elérhető. 
   Ha a teljes beruházási 
összeg nem áll rendel-
kezésre, HOLUX Kft ké-
szen áll igény szerinti 
részletfizetési változatok 
kidolgozására. 
   Bizonyos energetikai 
mutatók teljesítése ese-
tén hitelpályázaton való 
részvétel is lehetséges. 
A pályázathoz szüksé-
ges tanulmányterv kidol-

   A világításkorszerűsí-
tési beruházás akkor 
válhat önfinanszírozóvá, 
ha az elért megtakarítás 
fedezi a törlesztő részle-
teket. Ezért célszerű 
olyan lámpatesteket vá-
lasztani, hogy az egy-
ségnyi beruházási ösz-
szegre jutó megtakarítás 
minél nagyobb legyen.   
   A megvalósult referen-
cia világítások eredmé-
nyeinek elemzése azt 
mutatta, hogy sok tante-
remben szükség volt a 
megvilágítási szint eme-
lésére. A megvalósult re-
ferencia létesítmények 
adatai azt mutatták, 
hogy a megtakarított tel-
jesítmény még ennek el-
lenére is elérte a korábbi 
érték 30-50%-át. 

FINANSZÍROZÁS 

gozását - az egyes ter-
mek optimális világításá-
nak megtervezését szá-
mítógépes futtatással 
végezve -  a HOLUX Kft. 
vállalja.  

   A HOLUX Fényrendszer Kft. 1993-ban alakult, nagy– és kiskereskedelmi üzlethálózattal ren-
delkező mérnökiroda,  amelynek fő profilja a világítástechnikai feladatok megoldása.  A társa-
ság munkatársainak nagy része világítástechnikai szakismeretekkel rendelkező villamosmér-
nök. A HOLUX Kft. az elmúlt években kifejtett tevékenységével a világítástechnika több terüle-
tén széles körű ismereteinek  megfelelő kihívásokra adott mérnöki választ.  
   A cég a világítástechnika általános kérdéseitől a világítás legkorszerűbb eszközeiig minden-
nel foglalkozik, ami a világítással kapcsolatos, de a termékválasztékban emellett megtalálha-
tók  az általános villanyszerelési anyagok is. Számítógépes modellezéssel, tervezéssel készít-
jük közvilágítás – korszerűsítési projektjeinket, utcák, terek, épületek kül- és beltéri világítási, 
díszvilágítási terveit, sportlétesítmények, színháztermek, iskolák, irodák világítási megoldásait.  
Mindehhez Európa legkorszerűbb eszközeit ajánljuk, miközben nemcsak, sőt elsősorban nem 
külföldi termékeket kínálunk. A külföldről behozott, csúcstechnológiájú alkatrészeket Magyar-
országon, ISO 9000  minősítéssel rendelkező partnereinknél szereltetjük össze. Az így készült 
termékek minősége a hazai igények figyelembevételének, munkatársaink szakértelmének kö-
szönhetően nemegyszer felülmúlja az alapul vett  hasonló külföldi gyártmányokét.  
 
Kizárólagos joggal képviselt külföldi partnereink: 

 AAG Stucchi ● AEC ● Electro-Terminal ● Knobel ● Mareco Luce  
 Nordic Aluminium ● RIDI ● SBP ● TRIDONIC.ATCO ● V-LUX ● ZONCA   

 
További partnereink: 

COMPASS ● EGLO  ●  EMIKA ●  GANZ K.K. ● GE POWER  
GE-TUNGSRAM ● HOFEKA  ● Kábel gyártók ●  LEGRAND 

 MASSIVE ●  MERLIN-GERIN  ● OSRAM  ●  PHILIPS  
PRODAX ● SIMOTRADE ●  SIMOVILL ● SZARVAS    

URI LÁMPA ● TECHNOVILL ● VSZM  ● stb... 
 
   HOLUX  Kft. a MEE Világítástechnikai Társaság és Magyar Szabványügyi Testület tagja, te-
vékenységét az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer előírásai szerint végzi.   

HOLUX Fényrendszer Kft. 
1135 Budapest,  Béke u. 51-55 
 
Telefon: (06 1) 450 2700  
Fax: (06 1) 450 2710 
Internet: http://www.holux.hu 
e-mail: hoso@holux.hu 
 
Üzletház: 
1135 Budapest,  Béke u. 51-55 
Telefon: 
Vevőszolgálat: (06 1) 450 2727 
Fax: (06 1) 450 2710 
Világítástechnikai anyag osztály 
Tel: (06 1) 450 2718 
Villanyszerelési anyag osztály 
Tel: (06 1) 450 2706 
 
Fénystúdió 
1073 Budapest, Kertész u. 42-44 
Tel.: (06 1) 321 0823   
Fax: (06 1) 413 7147 
 
Fényszaküzlet 
4400 Nyíregyháza, Búza u. 34 
Tel: (06 42) 438 345 
Fax: (06 42) 596 479 
 
Fényszaküzlet 
9900 Körmend, Rákóczi u. 30 
Tel: (06 94) 594 315 
Fax: (06 94) 594 316 
 

● 
 
Felelős kiadó:  
Hosó János vezérigazgató 
 
A kiadványt összeállította:  
Arató András műszaki igazgató 
 
 

● 
 
 
A tájékoztatóban megjelent cikkek 
változatlan formában, a forrás 
m e g j e l ö l é s é v e l  s z a b a d o n 
felhasználhatók.  
 
 

● 
 
A cikkekben említett és a 
f é n yk é p e k e n  b e m u t a t o t t 
fényforrások, lámpatestek a 
H O L U X  K f t  ü z l e t e i b e n 
beszerezhetők. 
 
 

 
Korábban megjelent tájékoztatóink: 
 
1 Beltéri világításkorszerűsítés 
2 Közvilágítás korszerűsítés 
3 Díszvilágítás 
4 Sportvilágítás: Lovassport 
5 Fényszabályozás 
6 Óvodák korszerű világítása 
7 Kertvilágítás 
8 Sportvilágítás: Tenisz 
9 Üzletvilágítás 
10 Oktatási intézmények világítása 

4. oldal 


