
Az önkormányzati 
intézmények közül 
kiemelt fontosságú-
ak az óvodák, mivel 
itt történik a követke-
ző nemzedék egész-
séges fejlődésének 
megalapozása. A je-
lenlegi óvodák egy 
része a 60-as, 70-es 
években épült, más 
részük ennél koráb-
ban készült épüle-
tekben működik.. A 
foglalkoztatókban, 
csoportszobákban, 
óvónői irodákban 
sok helyen fénycsö-
ves világítást alkal-
maznak, de az akko-
riban készült, világí-
tástechnikai szem-
pontból gyakran ki-
fogásolható szaba-
don sugárzó ill. mű-
anyagburás lámpa-
testek már elöreged-
tek, hatásfokuk a 
karbantartás hiánya 
miatt lecsökkent. 
Működtető szerelvé-
nyeik, az előtétek és 
gyújtók sem felelnek 
meg már a kor köve-
telményeinek, a 
fénycsöveknél zúgó, 
villogó működést 
okoznak, nem bizto-
sítják a jó látási kö-
rülményeket. A gyer-
mekek szeme sok-

kal érzékenyebb a 
rossz világításra, 
mint a felnőtteké, de 
csak ritkán panasz-
kodnak, nem tudják 
szabatosan megfo-
galmazni, hogy mi 
zavarja őket. Gyak-
ran előfordul, hogy a 
rossz világítás kö-
vetkezményei ké-
sőbb derülnek ki, 
amikor már csak az 
orvos és a szem-
üveg segíthet. A ré-
gi, elavult világítási 
berendezések hasz-
nálata feleslegesen 
növeli a villanyszám-
lát is. A régi építésű 
óvodákban nagyon 
elterjedt a 60-100 
W-os normál izzó-
lámpák alkalmazása 
a folyosókon, a 
konyhákban, az 
egyéb kiegészítő és 
mellékhelyiségek-
ben, ami indokolatla-
nul megnöveli az 
energiafogyasztást 
és vele együtt a vil-
lanyszámlát. A na-
gyobb fogyasztás-
hoz az is hozzájárul, 
hogy időközben az 
európai egységesí-
tés szellemében 
220V-ról 230 V-ra 
emelt hálózati fe-
szültségen a régi 

lámpatestek veszte-
sége tovább nőtt. A 
szűkös önkormány-
zati lehetőségek mi-
att eddig az óvodák 
világításának kor-
szerűsítése általá-
ban nem élvezett 
prioritást, a javítá-
sok, pótlások, cse-
rék csak az érintés-
védelmi ellenőrzé-
sekről készült jegy-
zőkönyvekben fel-
tüntetett, kötelezően 
előírt tennivalókra 
terjedtek ki. 
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Új követelmények, új lehe-
tőségek 
 
Az intézmények energiaracionali-
zálása ma már országos érdekké 
és európai követelménnyé vált. Az 
energiaracionalizálásba nem csak 
a fűtési rendszer modernizálása, a 
nyílászárók cseréje tartozik, ha-
nem a világítás korszerűsítése is. 
A korszerűsítések finanszírozásá-
ra különféle pályázatok adnak le-
hetőséget, a műszaki követelmé-
nyeket rendeletek szabályozzák. 
A 19/2002. (V.8.) OM rendelet 
részletezi az óvodák építészeti- 
műszaki követelményeit és így kö-
telező az új óvodák létesítésekor 
és irányadó a régi óvodák felújítá-
sakor. 
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Mi jellemzi a jó óvodavilágítást? 

A jó világítás megfelel a 
helyiségek funkciójának 
és egyúttal gazdaságos 
is. A csoportszobákban 
gyermekek játszanak, 
festenek, rajzolnak, ezért 
az ő munkasíkjuknak 
megfelelő magasság-
ban /0,65m/ szükséges 
biztosítani az előírt meg-
világítást. A szobákban 
nemcsak játék és munka 
folyik, hanem itt van a 
délutáni pihenő is. Fon-
tos, hogy az ébredő gye-

rekek ne nézhessenek 
bele közvetlenül a meny-
nyezeten lévő fényforrás-
ba. Mindezt a lámpates-
tek gondos kiválasztásá-
val, a káprázás, zúgás, 
villogás kiküszöbölésével  
érhetjük el. A műszaki és 
gazdasági szempontok 
összehangolásaként a 
legmegfelelőbbek az 
elektronikus előtéttel sze-
relt és jó színvisszaadású 
meleg vagy semleges fe-
hér színű fénycsővel ellá-

tott olyan lámpatestek, 
amelyek optikai rend-
szere megakadályoz-
za alulról nézve a csu-
pasz fényforrásokra 
való rálátást. Az iro-
dák világításánál elter-
jedten alkalmazott, 
alulról nyitott tükrös-
rácsos lámpatesteket 
és a hideg, kékes szí-

nű fénycsöveket ezért 
óvodák világítására nem 
ajánljuk. A világítás terve-
zésénél fontos, hogy a 
tervező konzultáljon az 
óvónővel a teremben szo-
kásos különböző bútorel-
rendezésekről. Az irodák-

ban figyelembe kell venni 
a számítógép használa-
tát. A konyhában, mos-
dókban a vizes helyisé-
gekre vonatkozó előíráso-
kat kell betartani. A közle-
kedőkben, folyosóknál 
gondolni kell a biztonsá-
gos közlekedésre, még 
ha alacsonyabb is a meg-
világítás előírt értéke. 



A leggyakoribb helyiségek 
szükséges megvilágítási érté-
kei: 
Csoportszoba: legalább 400 lux, 
kívánatos 500 lux 
Iroda természetes világítással: 
300 lux: 
Iroda nem jellemző természetes 
világítással: 500 lux 
Öltöző, mosdó, WC: 100 lux 
Konyha: főzés, sütés, tálalás 500 
lux, mosogatás 300 lux 
Közlekedő, raktár: 80-100 lux 

Energiatakarékosság: 
korszerű fényforrások, elektronikus előtétek , energiatakarékos 
lámpatestek 
 
Korszerű fényforrások 
A hagyományos izzólámpát felváltó fénycsövek első generációi kb. negyedannyi energiá-
ból állítottak elő ugyanannyi fénymennyiséget. A régi 38 mm átmérőjű csöveket felváltó 
26 mm-es fénycsövek hatásfoka kb. 10%-kal jobb a régiekénél. Az újonnan kifejlesztett, 
ún. „háromsávos” fénycsöveknél a hatásfok tovább javult és a színvisszaadás is megkö-
zelíti az ideálist. A kompakt fénycsövek megjelenésével lehetőség nyílt a kis méretű lám-
patestekben is a korszerű fényforrások alkalmazására. A normál lámpához képest jelen-
leg 80% a fénycsövek energia megtakarítása. 
 
Elektronikus előtétek: 
Az elektronikus előtétek kiküszöbölik a hagyományos fénycsőelőtétek okozta zúgást, vil-
logást. A fénycső táplálása nem a hálózati 50 Hz-es frekvenciájú árammal, hanem annak 
több százszorosával történik. Az ilyen nagy frekvenciát már sem a szemünk, sem a fü-
lünk nem érzékeli, az eredmény csendes, egyenletes világítás. A nagyobb frekvencia le-
hetővé  ette a kisebb és jobb minőségű tekercsek használatát, ezért az elektronikus elő-
tétek vesztesége, melegedése elhanyagolhatóan kicsi. A nagyobb frekvenciájú áramot a 
fénycső jobb hatásfokkal alakítja át fénnyé. Az elektronikus előtétek a kímélő gyújtás mi-
att a fénycső élettartamát is megnövelik, a kiégett fénycsövet pedig automatikusan lekap-
csolják. Mindezen kedvező hatások eredménye, hogy csupán az előtétek cseréjével 20-
25% energiát lehet megtakarítani. 
 
Energiatakarékos lámpatestek: 
A lámpatestben alkalmazott korszerű fényforrások és működtető szerelvények 
(elektronikus előtét) mellett az energiatakarékos működést segíti a lámpatest optikai ré-
szének helyes kialakítása is, vagyis hogy a lámpatestek optikai elemei a kisugárzott fény 
minél nagyobb részét juttassák el a megvilágítani kívánt felületre. A HOLUX Kft. a magas 
műszaki színvonalból nem engedve olyan lámpatesteket választott terméklistájára, hogy 
a világítás korszerűsítése az energia megtakarításból finanszírozható legyen. 
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Finanszírozás 
 
A világításkorszerűsítési beruházás önfinanszírozóvá válhat, ha az 
elért megtakarítás fedezi a törlesztő részleteket. Ezért célszerű 
olyan lámpatestet választani, ahol az egységnyi beruházási ösz-
szegre jutó megtakarítás minél nagyobb. Önkormányzati projektje-
ink finanszírozására többféle lehetőséget ajánlunk. 
Ha az önkormányzat rendelkezik a beruházáshoz szükséges forrá-
sokkal, a megtakarításból elért hozam lényegesen magasabb, mint 
ami kincstárjegyek, államkötvények esetén elérhető. Ha a teljes 
beruházási összeg nem áll rendelkezésre, HOLUX Kft készen áll 
részletfizetési változatok kidolgozására. Bizonyos energetikai mu-
tatók teljesítése esetén hitelpályázaton való részvétel is lehetsé-
ges. A pályázathoz szükséges tanulmányterv kidolgozását a 
HOLUX Kft. vállalja. 

Üzletház: 
1135 Budapest,  Béke u. 51-55 
Telefon: 
Mérnökiroda: (06 1) 450 2700  
Vevőszolgálat: (06 1) 450 2727 
Fax: (06 1) 450 2710 
 
Fénystúdió 
1073 Budapest, Kertész u. 42-44 
Tel.: (06 1) 321 0823   
Fax: (06 1) 413 7147 
 
Fény szaküzlet 
4400 Nyíregyháza 
Búza u. 34 
Tel: (06 42) 438 345 
Fax: (06 42) 596 479 
 
Internet: http://www.holux.hu 
e-mail: hoso@holux.hu 
 
Felelős kiadó:  
Hosó János vezérigazgató 
A kiadványt összeállították:  
Arató András műszaki igazgató 
Szirmai Dorottya projekt főmérnök 
 
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 
 
Korábban megjelent tájékoztatóink: 
1 Beltéri világításkorszerűsítés 
2 Közvilágítás korszerűsítés 
3 Díszvilágítás 
4 Lovassport 
5 Fényszabályozás 
 

 

A HOLUX Kft. 1993-ban alakult mérnökiroda,  ahol a világítástechnikai fel-
adatok megoldása a fő profil.  A társaság több mint 30 főt foglalkoztat, a 
munkatársak nagy része világítástechnikai szakismeretekkel rendelkező 
villamosmérnök. A HOLUX Kft. az elmúlt években kifejtett tevékenységével 
a világítástechnika több területén széles körű ismereteinek  megfelelő kihí-
vásokra adott mérnöki választ.  
A cég mindennel foglalkozik, ami a világítással kapcsolatos, a világítás-
technika általános kérdéseitől a világítás legkorszerűbb eszközeiig, de 
emellett megtalálhatók választékunkban az általános villanyszerelési anya-
gok is. Számítógépes modellezéssel, tervezéssel készítjük közvilágítás – 
korszerűsítési projektjeinket, utcák, terek, épületek kül- és beltéri világítási, 
díszvilágítási terveit, sportlétesítmények, színháztermek, iskolák, irodák vi-
lágítási megoldásait.  
Mindehhez Európa legkorszerűbb eszközeit ajánljuk, miközben nemcsak, 
sőt elsősorban nem külföldi termékeket kínálunk. A külföldről behozott, 
csúcstechnológiájú alkatrészeket Magyarországon, ISO 9000  minősítéssel 
rendelkező partnereinknél szereltetjük össze. Az így készült ter-
mékek minősége a hazai igények figyelembevételének, munkatár-
saink szakértelmének köszönhetően nemegyszer felülmúlja az 
alapul vett  hasonló külföldi gyártmányokét.  
HOLUX  tevékenységét az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer 
előírásai szerint végzi. 
 
Kizárólagos joggal képviselt külföldi partnereink: 

 AAG Stucchi ● AEC ● ATCO ● Elektro-Terminal ● Knobel  
 Mareco Luce ● Nordic Aluminium ● RIDI ● SBP   

 TRIDONIC ● V-LUX ● ZONCA   
További partnereink: 

GE-TUNGSRAM ● PHILIPS ● OSRAM ● EMIKA ● COMPASS  
 SIMOVILL   ● HOFEKA  ● SZARVAS  ● EGLO  ● MASSIVE  

 URI LÁMPA ● TECHNOVILL ● SIMOTRADE ● MERLIN-GERIN   
PRODAX ● LEGRAND ● GE POWER  
 Kábel gyártók ● VSZM ● GANZ K.K.   

HOLUX 
VILÁGÍTÁSTECHNIKA 
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