
 

 

 

 

 



Világítástechnikai évkönyv 2010- 2011 

A világítási kultúra terjesztését, fejlesztését szolgálja a Világítástechnikai Társaság immár 
nyolcadik évkönyve, amelyet ez alkalommal is szakmai ismeretterjesztésnek szántak a cikkírók és 
a szerkesztő. „Szükséges is, főleg mostanság, amikor a politika beleszólt a szakmánkba és uniós 
rendeletben szabályozta a kis fényhasznosítású fényforrások kivonását. E döntés következménye 
az izzólámpák, a halofoszfát fényporos fénycsövek és további termékek gyártásának beszüntetése. 
A szilárdtest fényforrások rohamos fejlődése és elterjedése a világítástechnikában szintén 
szükségessé teszi a világítástechnikusok odafigyelését és ajánlását ezek helyes használatához. 
Tévedés azt hinni, hogy minden világítási feladat megoldható ezen új fényforrásokkal, - legalábbis 
jelenleg. A szilárdtest fényforrás piaci terjesztésébe és alkalmazásába számtalan új cég 
kapcsolódott be, olyanok is, amelyek más (nem villamos) szakterületről érkeztek és csak a 
profitszerzést, s nem a szakszerű új világítási lehetőséget látják e termékben.  Úgy érezzük, hogy 
van mit tennünk e fényforrások megismertetésének és helyes használatának érdekében. Ezért is 
témája több írásnak ez a fényforrás.”- írja az évkönyv előszavában Nagy János, a MEE 
Világítástechnikai Társaság elnöke    

A szerkesztő az évkönyv írásait három kérdés köré csoportosította: az első kérdés: Mivel 
világítsunk? Ebben a fejezetben természetesen, nem termékek ismertese a cél, hanem a kiadvány 
rávilágít azon elméleti és gyakorlati problémákra, amelyek felmerülnek egy-egy fényforrás, vagy 
éppen világítási mód kiválasztásakor. Így olvashatnak a színkontrasztról, a korrelált 
színhőmérsékletről, az izzólámpát nélkülöző irodavilágításról, közvilágításról és további 
világítástechnikai kérdésekről.  

A második kérdés a komfortos világítás megvalósításához szükséges tudnivalókat taglalja: Hogyan 
világítsunk? Ebben a fejezetben olyan megvalósult világítási berendezéseket ismertet a kiadvány, 
mint pl. a Szabadsághídé, vagy az Erzsébet-hídé; LED-es parkvilágítás; fényben fürdő 
élményfürdők, stb. Ugyancsak itt olvashatnak világítás-technológiai megoldásokról is, mint pl. a 
középvezetős közvilágítás létesítése. 

A harmadik kérdéskör: Mennyiért világítsunk? Napjainkban az energiatakarékosság és a 
költséghatékonyság olyan gazdasági kérdések, amelyek egyaránt foglalkoztatják az intézményeket 
és a magánszemélyeket is. Az energiaárak emelkedése és a klímaváltozás szükségessé teszik az 
energia-, és költséghatékony világítási rendszerek megvalósítását. Nem véletlen a kérdésfelvetés a 
világítástechnikusok részéről.   

„Évszázados múltra visszatekintő szakmánk és országos szakmai szervezetünk immár tizenöt éve 
új szervezeti formában igyekszik a társadalom felé nyitni, és annak tagjait tájékoztatni 
rendezvényeken, konferenciákon, saját kiadványaiban, és esetenként a médián keresztül is, a 
komfortos világítás megteremtését célzó kérdésekről. A szakszerű és hiteles tájékoztatás, a korrekt 
szakértői véleményalkotás alapelvünk. Jelen kiadványunk szerkesztésekor is ehhez az 
alapelvünkhöz tartottuk magunkat. Köszönöm a világítástechnika iránti érdeklődését!”- írja a 
kiadvány előszavában a társaság elnöke. 

A kiadványt ajánljuk azon szakemberek figyelmébe, akik igyekeznek napirenden lenni a 
világítástechnikában és hiteles forrásból kívánják meríteni a legújabb. legkorszerűbb 
információkat. 

A Világítástechnikai évkönyv 2010-2011 térítésmentesen beszerezhető a Világítástechnikai 
Társaság székhelyén (1042 Budapest, Árpád u. 67. tel. 369-6631, www.vilagitas.org). 

http://www.vilagitas.org/

