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A fényszennyezés 
problémakörének kapcsolódása 

az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljaihoz

Nehéz és bizonytalan napokat élünk 
meg és esténként kétségek között 
hajtjuk fejünket a párnára, abban 
reménykedve, hogy aznap sem fer-
tőződtünk meg a koronavírussal. 
Szinte az egyik pillanatról a másikra 
változott meg az életünk és körülöt-
tünk a világ, igen nehéz napok ezek 
idős és fiatal felnőtteknek, gyere-
keknek, családoknak, és egyesületi 
közösségünknek egyaránt. Elma-
radnak a szakmai rendezvényeink, a 
szakmai viták, oktatások és tovább-
képzések, a személyes találkozások, 
mindaz, aminek jelentősége felbe-
csülhetetlen szakmai szervezetünk életében és az 
együvé tartozás élményét eredményezi.

Ha már nem folytathatjuk ebben az időszakban szo-
kásos szervezeti életünket, jó visszaemlékezni az el-
múlt év történéseire és sikeres eseményeire, hogy erőt 
merítsünk magunknak, bízva a jövőben, közösségünk 
összetartó erejében és egészségében. A Világítástech-
nikai Társaság két eseménye is jubilált: 2019-ben tar-
tottuk az 50. Közvilágítási Ankétot és a 10. LED Kon-
ferenciát. Úgy gondolom, hogy mindkét rendezvény 
sikerére büszkék lehetünk. A fél évszázadot megélt 
közvilágítási ankétunk köszönhető elődjeink szakma-
szeretetének, kitartó szervezőmunkájának. Sajnos a 
Közvilágítási ankétunk ebben az évben elmarad, még 
ilyen sem fordult elő az elmúlt ötven évben. A jubiláló 
LED Konferencia már az új hullámot jelenti a világítás-
technikában, melynek sikeressége ez év februárjában 
sem maradt el köszönhetően az ITM és az Óbudai 
Egyetem támogatásának. 

Ebben az évben is jubileumot ünneplünk: 25 éves a 
Világítástechnikai Társaság, mint a MEE önálló jogi 
személyiségű szakmai szervezete. Remélem, a járvány 
alábbhagy és tagságunk személyes részvételével ez év 
őszén sikerül méltóképp megünnepelnünk ezt a fon-
tos eseményt. Izgalmas lesz visszatekinteni az elmúlt 
negyedszázad történéseire és emlékezni egykori kol-
légáinkra.  Addig is valamennyien maradjunk otthon, 
és végezzük a munkánkat lehetőleg a személyes talál-
kozások mellőzésével.

Az otthoni munkavégzés, feltételezem jobban rá-
irányította mindenki figyelmét a jó megvilágítás fon-
tosságára. Ha eddig a világítási berendezés a szokásos 

családi életet szolgálta, napjaink-
ban már munkahelyünknek is helyt 
adó otthonunkban a világítótes-
tek nemcsak esztétikusak, hanem 
munkavégzésünkhöz megfelelő 
színhőmérséklettel és megvilágítási 
szinttel kell biztosítsák a kellemes vi-
zuális komfortérzetet. Talán ezekben 
a napokban szükségszerűvé válik 
a szakszerű világítási megoldások 
létesítése otthonunkban a dolgozó-
sarokban, vagy dolgozószobában. 

Mivel otthonunkba szorultunk és 
időnk is akad bőven olvasásra, eb-
ben a lapszámban, a célszám szer-

kesztője, Némethné dr. Vidovszky Ágnes igyekezett 
úgy összeválogatni az írásokat, hogy azok olvasmá-
nyosak legyenek és széles körű betekintést, tájékozta-
tást nyújtsanak olyan szakterületekre, melyek valami-
lyen módon kapcsolódnak a fényhez, a világítástech-
nikához. Olyan kutatási és tevékenységi területekre 
kalauzolnak el e lapszám írásai, amelyek az élővilá-
gunkkal, a csillagászattal, a fényszennyezéssel, a nö-
vénytermesztéssel, biológiával,  az orvostudománnyal 
és természetesen az „okossá” lett eszközökkel, mint 
amilyen az okos város foglalkoznak. 

A szorosan vett világítástechnika területéről mind-
össze két cikket tartalmaz e célszám, a tatai Szent 
Kereszt templom világításkorszerűsítéséről, és a LED-
ek színi jellemzőiről szólót.

Hirtelen nagyot változott a világ, talán semmi nem 
lesz már a régi, de bízzunk abban, hogy szakmai szer-
vezetünkben, ennek ellenére, a jövőben is meglesz 
az az összetartó erő, mely a szakmaszeretetünkből és 
egymás iránti tiszteletből adódik és folytatni tudjuk 
tevékenységünket, még a megváltozott körülmények 
között is! Addig is kívánok jó olvasást, kellemes időtöl-
tést és jó egészséget!
  

FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA, VIGYÁZZUNK 
EGYMÁS EGÉSZSÉGÉRE!

Nagy János
elnök

Világítástechnikai Társaság

„Sikáld kezed Domestosszal, 
míg a bőröd le nem jön, 
húzz le kupica kénsavat, 
ha a postás rád köszön. 
 

Gázálarcban járj az utcán, 
vagy majd szkafanderbe bújj, 
könyökhajlatodba tüsszents, 
orrot a kazánba fújj.” 

Lackfi János

Maradj otthon!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:
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A Célokat, melyek ikonjai az 1. ábrán, míg pontos megfo-
galmazásai az 1. táblázatban láthatók, nem rendezték logikai 
sorba.

* Elismerve azt, hogy az ENSZ éghajlat-változási keret-
egyezménye az elsődleges nemzetközi és kormányközi fó-
rum a klímaváltozásra adott globális válasz kialakítására. 

Írásunkban áttekintjük, hogy a fényszennyezés mi-
lyen részcélokban szerepel az ENSZ 2016 és 2030 
között elérendő, Fenntartható Fejlődési Céljai kö-
zött. Bár, szó szerint egyik részcél sem tartalmazza 
a fényszennyezést, a dokumentum 17 célja által tar-
talmazott, 169 részcél közül 12 kapcsolatba hozható a 
problémával. E részcélok közül kilenc olyan, hogy azok 
megfogalmazásaiba a fényszennyezés is beleérthető. 
További két részcél felsorol más környezeti hatásokat, 
de a fényszennyezést – helytelenül – nem, míg egy rész-
cél úgy kapcsolódik, hogy a fényszennyezés nehezíti az 
ott megfogalmazott törekvéseket. Az ENSZ Célokhoz 
kapcsolódás felhasználható a fényszennyezés témájá-
nak oktatásában is.

Our study presents which targets of the UN Sustainable 
Development Goals (2016-2030) are related to the light 
pollution problem. Although, the word light pollution is 
not mentioned by any of the 169 targets contained by 17 
Goals, we found 12 targets to be related to the problem. 
Nine targets operate with general terms in which 
light pollution can also be considered. In case of two 
further targets only the other environmental loads are 
mentioned, erroneously without the light pollution. One 
further target is connected through the fact that light 
pollution may hinder the foreseen positive processes of 
the target. The presented connections of light pollution 
to the SDG can be utilised also in education of the issue. 

BEVEZETÉS                                                                                                        

A fenntartható fejlődés fogalmát először a Bruntland Bizottsá-
gi Jelentés (1987) használta „olyan fejlődésre, amely megfelel 
a jelen igényeinek, anélkül, hogy veszélybe sodorná a jövő ge-
neráció azon képességét, hogy kielégítse a saját szükségleteit”. 
Napjainkban a fenntartható fejlődés szélesebb értelmű, mint a 
környezeti fenntarthatóság kezdeti koncepciója. A társadalom 
és a gazdaság nemcsak a környezeti fenntarthatóság előfelté-
telei, hanem a gazdaság és a társadalom is hordoz megoldandó 
problémákat. A fenntarthatóság eredeti és összetett koncepci-
óit Kiss és Morelli (2015) is szembesítette.

Megalakulása óta az ENSZ próbál békét és jólétet bizto-
sítani a Földön az áruk méltányos elosztása érdekében. A 
fenntartható fejlődés koncepciója a második Föld-csúcstalál-
kozón (Rio de Janeiro,1992) elérte a nyilvánosság figyelmét. 
Néhány évvel később, 2000-ben a világ vezetői nyolc fő célt 
fogalmaztak meg a 2000 és 2015 közötti időszakra, a Millen-
niumi Fejlesztési Célokat (MDG). A környezeti fenntartható-
ság egy volt a nyolc cél közül abban a dokumentumban.

AZ ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI 
CÉLJAI (2016−2030)                                                                                       

Az ENSZ Közgyűlése 2015 szeptemberében fogadta el a 
Fenntartható Fejlődés Menetrendjét, benne 17 céllal és 169 
részcéllal (SDG, 2015). A célok kidolgozása Kőrösi Csabának, 
Magyarország volt ENSZ nagykövetének a társelnöklése mel-
lett zajlott. A másik társelnök a kenyai Macharia Kamau volt.

A fényszennyezés 
problémakörének kapcsolódása 

az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljaihoz

Világítástechnika
Mika János, Apró Anna 

1. táblázat A 17 Fenntartható Fejlődési Cél teljes megfogalmazása. 
A fordítás Zlinszky és Balogh (2016) munkája.

1. cél
Megszüntetjük a szegénység valamennyi formáját 
világszerte.

2. cél
Véget vetünk az éhínségnek, élelmezésbiztonságot 
és javuló táplálékellátást teremtünk és előmozdítjuk a 
fenntartható mezőgazdaságot.

3. cél
Egészséges életet és jól-létet biztosítunk mindenkinek 
minden életkorban.

4. cél
Esélyegyenlőséget, általános hozzáférést biztosítunk a 
minőségi oktatáshoz, és mindenkinek elérhetővé tesszük 
az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.

5. cél
Megteremtjük a nemek közti egyenlőséget és 
megerősítjük a nők és leányok helyzetét.

6. cél
Biztosítjuk a fenntartható vízgazdálkodást, a vízhez 
és az alapvető higiéniai ellátásokhoz való hozzáférést 
mindenki számára.

7. cél
Mindenkinek hozzáférést biztosítunk a megfizethető, 
megbízható, fenntartható és modern energiához.

8. cél
Ösztönözzük a tartós, befogadó, fenntartható gazdasági 
gyarapodást, a teljes és eredményes foglalkoztatást és a 
tisztességes munkát mindenki számára.

9. cél
Teherbíró infrastruktúrát építünk, ösztönözzük a 
befogadó, fenntartható iparosodást, és támogatjuk az 
innovációt.

10. cél
Csökkentjük az országok közötti és az azokon belüli 
egyenlőtlenségeket.

11. cél
A városokat és emberi településeket befogadóvá, 
biztonságossá, alkalmazkodóvá, állóképessé és 
fenntarthatóvá tesszük.

12. cél Biztosítjuk a fenntartható fogyasztást és termelést.

13. cél
Sürgősen cselekszünk a klímaváltozás és hatásai 
leküzdése érdekében*.

14. cél
A fenntartható fejlesztés érdekében megőrizzük és 
fenntarthatóan használjuk az óceánokat, tengereket és 
tengeri erőforrásokat.

15. cél

Védjük, helyreállítjuk, és fenntarthatóan használjuk 
a szárazföldi ökoszisztémákat, fenntartható 
erdőgazdálkodást folytatunk, leküzdjük a sivatagosodást, 
megállítjuk és visszafordítjuk a talajok és a biodiverzitás 
pusztulását.

16. cél

A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó 
társadalmakat alakítunk ki, mindenkinek biztosítjuk 
a jogorvoslatot és a törvény előtti egyenlőséget, és a 
kormányzás minden szintjén hatékony, elszámoltatható, 
befogadó intézményeket építünk ki.

17. cél
Megerősítjük a program végrehajtása eszköztárát, 
felélesztjük a „Globális együttműködés a fenntartható 
fejlesztésért” partnerséget.
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A 17 célt Mika és Tóth (2017) nyomán egy logikus csopor-
tosítás szerint is bemutatjuk, aminek célja a fenntartható fej-
lődés tartalmának könnyebb megjegyzése:
• Elsődleges emberi igények (2. Ennivaló, 3. Egészség, 6. Víz, 7. 

Energia)
• Egyenlőség, igazságosság (1. Szegénység, 4. Oktatás, 5. 

Nemi egyenlőség, 10. További egyenlőtlenségek)
• Hatékony és fenntartható gyártás (8. Gazdasági növekedés, 

9. Innovatív ipar, 12. Felelős fogyasztás, gyártás, 13. Éghajlati 
akciók)

• Veszélyeztetett tájak (11. Nagyvárosok, 14. Óceáni élet, 15. 
Élet a szárazföldön)

• Világméretű együttműködés (16. Béke és igazságosság, 17. 
Partnerség)
Megjegyezzük, hogy a 13. célt, a klímaváltozás elleni küzdel-

met nehéz besorolni, mert ez az egyedüli globális környezeti 
probléma, ami külön célt képez. A többi súlyos probléma (pl. a 
biodiverzitás) a hatásokhoz kapcsolódó céloknál szerepel.

A 169 részcél közül 126 szám.szám típusú, konkrét idő-
pontra (jellemzően 2030-ra, néha 2020-ra) vonatkozó, ellen-
őrizhető indikátor. További 43 részcélt szám.betű kombináció 
jelöl, amelyek a teljesülés intézményi és financiális feltételeit 
taglalják.

A FÉNYSZENNYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZCÉLOK 

Vizsgálatunk kezdetén figyelmesen végigolvastuk mind 
a 169 részcélt. Miután az angol eredetiben sem a light 
pollution, sem a light szavak nem megtalálhatók, és a 
pollution is vegyi anyagokra vonatkozik, áttértünk a magyar 
fordításra. Itt 12 kapcsolódó részcélt találtunk, valamennyit 
a konkrét szám.szám típusú részcélok között. A következők-
ben a kapcsolódó részcélokat a fenti tartalmi csoportokban 
mutatjuk be, a kis esetszámok miatt két táblázatba össze-
vonva azokat. 

Mindkét táblázatban az eredeti megfogalmazásokat idéz-
zük, de vastag szedéssel kiemeljük bennük a fényszennyezés 
szempontjából fontos vonatkozásokat. (Ezeket a kiemelése-
ket tehát az eredeti szövegek nem tartalmazzák.)

A tárgyalás során először specifikáljuk a két táblázatot, 
majd együttesen tipizáljuk a részcélokhoz történő kapcsoló-
dások jellegét.

A 2. táblázat első oszlopában az elsődleges igények, a ve-
szélyeztetett tájak, valamint az együttműködés csoportjaihoz 
tartozó, összesen 9 cél egy-egy releváns részcélját sorolja fel. 
Ugyanitt, a második oszlop arra utal, hogy az összesen hat 
ilyen részcél hogyan kapcsolódik a fényszennyezéshez, néhol 
annak hiányához.

A 3. táblázat első oszlopában az egyenlőség és igazságos-
ság, valamint a hatékony és fenntartható gyártás csoportjai-

hoz tartozó, összesen 8 cél egy-egy releváns részcélját sorolja 
fel. Ugyanitt, a második oszlop arra utal, hogy az összesen hat 
ilyen részcél hogyan kapcsolódik a fényszennyezéshez, néhol 
annak hiányához.

Együttesen a két táblázatban az alábbi kapcsolódási típu-
sok figyelhetők meg. Öt részcél úgy kapcsolódik a fényszeny-
nyezéshez (1.4., 7.1., 9.4., 15.5. és 17.7. részcél) mértékét és 
színhőmérsékletét tekintve, kedvező élettani hatású fényfor-
rásokkal kell megvalósítani az ott kitűzött célokat. Egy eset-
ben (2.4. részcél) a fényszennyezés gátolhatja a kitűzött cél 
teljesülését. Három tennivaló (3.9., 11.6. és 12.4. részcélok) 
úgy kapcsolódik, hogy a fényszennyezésre is érvényesek a 
szövegben csak a vegyi szennyezéssel és a hulladékkal kap-

1. ábra  A Fenntartható Fejlődési Célok (2016−2030) emlékeztető ikonjai

2. táblázat Az elsődleges igények, a veszélyeztetett tájak és az együttműkö-
dés csoportjaihoz tartozó részcélok, amelyek kapcsolódnak a fényszennyezés-
hez, valamint a kapcsolódások jellege

Részcél Kapcsolódás jellege

2.4. 2030-ra megteremtjük a fenntartható 
élelmiszer-termelő rendszereket és olyan 
ellenálló és rugalmas mezőgazdasági 
módszereket valósítunk meg, amelyek 
növelik a termelékenységet és a 
termelést, támogatják az ökoszisztémák 
fenntartását, erősítik a klímaváltozáshoz, 
a szélsőséges időjáráshoz, a szárazsághoz, 
árvizekhez és egyéb katasztrófákhoz való 
alkalmazkodás képességét, és amelyek 
fokozatosan javítják a föld és talaj 
minőségét.

a fényszennyezés 
akadályozhatja a cél 
teljesülését

3.9. 2030-ra jelentősen csökkentjük a 
veszélyes vegyi anyagok, a levegő-, víz- és 
talajszennyezés és szennyezettség által 
okozott betegségek és elhalálozások 
számát.

a fényszennyezés 
is okozhat 
megbetegedést

7.1. 2030-ra biztosítjuk a teljes körű 
hozzáférést a megfizethető, megbízható 
és modern energiaszolgáltatásokhoz.

az élettanilag 
kedvező 
fényforrásokat 
értjük ide

11.6. 2030-ig csökkentjük a városok 
egy főre jutó, kedvezőtlen környezeti 
hatásait, különös figyelemmel a 
levegőminőségre, valamint a lakossági és 
más eredetű hulladék kezelésére.

a fényszennyezés 
is káros környezeti 
hatás

15.5. Sürgős és jelentős mértékben 
beavatkozunk a természetes élőhelyek 
leromlásának csökkentése érdekében, 
megállítjuk a biológiai sokféleség 
csökkenését, és 2020-ra megvédjük a 
veszélyeztetett fajokat, megakadályozzuk 
kipusztulásukat.

élettanilag kedvező 
fényforrásokkal 
segítjük a leromlás 
csökkentését

17.7. Elősegítjük, hogy a fejlődő 
országokban kedvező feltételekkel 
valósuljon meg a környezetbarát 
technológiák fejlesztése, átadása, 
megismertetése és elterjesztése, 
beleértve a kölcsönös megállapodás 
alapján adott koncessziós és más 
kedvezményes feltételeket.

az élettanilag 
kedvező 
fényforrásokat 
értjük ide
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csolatban említett hatások, illetve feladatok. További három 
esetben (4.7., 12.8. és 13.3. részcélok) a fényszennyezés is ré-
sze (kell, hogy legyen) az ott szereplő oktatásnak.

KONKLÚZIÓ                                                                                             

Az első kilenc részcél (1.4.; 4.7.; 7.1.; 9.4.; 11.6.; 12.8.; 13,3.; 15.5. 
és 17.7.) rendre a szegénység felszámolása; az oktatás; az 
energia; az innováció; az urbanizáció; a fenntartható termelés 
és fogyasztás; az éghajlatváltozás; a szárazföldi ökosziszté-
mák, valamint a globális együttműködés célokhoz kapcso-
lódik. A következő két részcél (3.9. és 12.4.) az egészség, va-
lamint a fenntartható termelés és fogyasztás célhoz tartozik, 
míg a korlátként említett részcél (2.4.) az éhezés megszünte-
tésével kapcsolatos. 

Megállapíthatjuk, hogy a fényszennyezés kapcsolódásai 
igen változatosak. Az elemi igények közül csak a víz és csator-
názás nem kapcsolódik a fényszennyezéshez, az élelmezés, az 
egészség és az energia igen. Az egyenlőség és igazságosság 
csoportjából a szegénység leküzdése és az oktatás is kapcso-
lódik egy-egy részcélon keresztül. A hatékony és fenntartható 
termelés csoportjából az innováció, a fenntartható termelés 
és fogyasztás (két részcéllal), valamint az éghajlat változása is 
kapcsolódik a fényszennyezéshez. A veszélyeztetett tájak kö-
zül értelemszerűen a városok és a szárazföldi ökoszisztémák 
kapcsolódnak, a vízben élők nem. Végül, az utolsó csoportból 
a globális együttműködés tartalmaz a fényszennyezéshez re-
leváns részcélt.

Csak a 12. célhoz tartozik két részcél, a másik tíz célhoz 
pontosan egy-egy.

Köszönetnyilvánítás: A fényszennyezéssel kapcsolatos kuta-
tásokat támogatta az EFOP-3.6.2-16-2017-00014 „Nemzetközi 
kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának 
területén” elnevezésű pályázat.
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Részcél Kapcsolódás jellege

1.4. 2030-ra biztosítjuk azt, hogy valamennyi 
férfi és nő, főként a szegények és a 
sebezhető társadalmi csoportok egyenlő 
jogokkal rendelkezzenek a gazdasági 
erőforrások felett, elérhetők legyenek 
számukra az alapvető szolgáltatások, 
megillesse őket a föld- és más tulajdon és 
az azok feletti rendelkezés joga, valamint 
az örökléshez, a természeti erőforrásokhoz, 
a megfelelő új technológiákhoz 
és pénzügyi szolgáltatásokhoz, így a 
mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés 
joga.

az élettanilag 
kedvező 
fényforrásokat 
értjük ide

4.7. 2030-ra biztosítjuk azt, hogy minden 
tanuló megszerzi a fenntartható fejlesztés 
előmozdításához szükséges tudást és 
készségeket, többek között azáltal, hogy 
oktatásban részesül a fenntartható 
fejlődésről és a fenntartható 
életmódról, az emberi jogokról, a nemek 
egyenlőségéről, a békés és erőszakmentes 
kultúra jelentőségéről, a globális 
polgárságról, a kulturális sokszínűség 
megbecsüléséről és a kultúrának a 
fenntartható fejlődéshez történő 
hozzájárulásáról.

a fényszennyezés 
problémakörének 
oktatása is ide 
tartozik

9.4. 2030-ra az erőforrások hatékonyabb 
felhasználása, valamint a tiszta és 
környezetbarát technológiák és 
ipari eljárások alkalmazása révén 
fenntartható szintre fejlesztjük az 
infrastruktúrát és korszerűsítjük az ipart 
minden országban, az egyes országok 
egyedi adottságainak figyelembevételével.

az élettanilag 
kedvező 
fényforrásokat 
értjük ide

12.4. 2020-ra elérjük, hogy a vegyszerek és 
hulladékok egész életciklusuk során való 
használata és kezelése környezetvédelmi 
szempontból megfelelően és az elfogadott 
nemzetközi keret-megállapodásokkal 
összhangban történjen, és jelentősen 
csökkentjük azok levegőbe, vízbe és talajba 
történő kibocsátását, hogy minimalizáljuk 
az emberi egészségre, illetve a 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásukat.

a 
fényszennyezésnek 
is vannak káros 
hatásai az emberi 
egészségre és az élő 
környezetre

12.8. 2030-ig biztosítjuk, hogy az emberek 
mindenhol megfelelő ismeretekkel 
és tudatossággal rendelkezzenek a 
fenntartható fejlődéssel és a természettel 
való harmonikus együttélést lehetővé tévő 
életmóddal kapcsolatban.

a fényszennyezés 
problémakörének 
oktatása is ide 
tartozik

13.3. Fejlesztjük és bővítjük egyéni 
és intézményi képességeinket az 
éghajlatváltozás enyhítésével, az 
alkalmazkodással és a korai előrejelzéssel 
kapcsolatos oktatás és tájékoztatás 
területén.

oktatás: kedvező 
élettani hatású 
lámpákkal legyünk 
energiatakarékosak

3. táblázat Az egyenlőség és igazságosság, valamint a hatékony és fenn-
tartható gyártás csoportjaihoz tartozó részcélok, amelyek kapcsolódnak a 
fényszennyezéshez, valamint a kapcsolódások jellege
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Az emberiség létének majd egészét végigkísérte a ter-
mészetes sötétség megtapasztalása és az éjszakai ég-
bolt látványa, azonban az utóbbi 150 év tudományos-
technikai-energetikai forradalmának és urbanizációs fo-
lyamatainak mellékhatásaként, ez mára egyre kevesebb 
ember kiváltsága. Milyen negatív élettani hatásokat 
eredményezhet a természetes sötétség hiánya az em-
berek esetében, és mely földrajzi területeken jellemzők 
ezek leginkább Európában? Az egészségügyi kockáza-
tok általános bemutatását követően, a tanulmány rész-
letesen elemzi Európa fényszennyezettségének mintá-
zatát,  VIIRS felmérési adatok alapján. Összefüggések 
kerültek vizsgálatra az egyes országok fényszennyezett-
sége, illetve az alvásproblémák megjelenésének gyako-
risága között. Ez utóbbi esetében nemcsak általánosan 
az alvásproblémák előfordulása (SHARE 2010/2011 
alapján), hanem speciálisan a gépjárművezetők volán 
mögötti elalvásainak gyakorisága (GonÇalves et al., 
2015 alapján) is vizsgálva lett. Az adatok elemzésénél az 
egyes országok életszínvonala is figyelembevételre ke-
rült. A tanulmányban újszerű hipotéziseket olvashatunk 
az életszínvonal – fényszennyezettség – alvásproblémák 
gyakorisága összefüggés rendszerben, az európai konti-
nens vonatkozásában.    

Almost all of mankind’s existence was accompanied 
by the experience of natural darkness and the night 
sky, however, as a side effect of the scientific-technical-
energetic revolution and urbanization of the last 150 
years, it is now the privilege of fewer and fewer people. 
What are the negative physiological effects caused by the 
absence of natural darkness in the human body and in 
which areas are they most common is Europe? Following 
a general presentation of the health risks related to the 
excessive amount of artificial light, the study analyzes 
in detail the pattern of light pollution in Europe, based 
on VIIRS data. Relationship between the light pollution 
of the different countries and the prevalence of sleep 
disorders was analyzed. In the case of the latter, not 
only the incidence of sleep disorders in general (based 
on SHARE 2010/2011) but also the prevalence of falling 
asleep at the wheel (based on GonÇalves et al., 2015) 
was examined. When analyzing the data, the standard 
of living of each country was also taken into account. 
In this study, novel hypotheses have been formulated 
in terms of the relationship between the quality of life, 
light pollution and the prevalence of sleep disorders, 
specifically in Europe.

1. BEVEZETÉS                                                                                             

Napjainkban a Föld összlakosságának több mint egyharmada 
számára láthatatlan a Tejút (Worland, 2016). Az emberiség lé-
tének majd egészét végigkísérte a természetes sötétség meg-
tapasztalása és az éjszakai égbolt látványa, azonban az utóbbi 

150 év tudományos-technikai-energetikai forradalmának és 
urbanizációs folyamatainak mellékhatásaként, ez mára egyre 
kevesebb ember kiváltsága. A fényszennyezés kiterjedésének 
és mértékének rohamos növekedése újabb éket vert az embe-
riség és a természet közé, a természetes környezet megtapasz-
talására ezáltal még kevesebb lehetőség adódik. Ugyanakkor 
felmerül a kérdés, hogy az esztétikai élmény elvesztésén túl, 
milyen negatív hatásokat eredményezhet mindez az embe-
riség számára? A kérdéskört legjellemzőbben talán etikai, 
asztronómiai, ökológiai, élettani és pszichológiai szempont-
ból szokták megközelíteni. Jelen tanulmány a humán élettani 
hatásokat veszi vizsgálat alá, rámutatva lehetséges összefüg-
gésekre, a fényszennyezések földrajzi elterjedése és az alvás-
problémák megjelenésének gyakorisága között Európában. 
Az adatok összehasonlító elemzése által hipotézisek kerültek 
felállításra, amelyek a jövőben megfelelő alapot biztosíthatnak 
az összefüggések további vizsgálatához.  

2. A FÉNYSZENNYEZÉS ÉS AZ ALVÁSZAVAR 
KAPCSOLATA                                                                                              

Az éjszakák és nappalok természetes váltakozása alapjaiban 
határozza meg a bioszféra életritmusát (Apró és Novák, 2018), 
az emberi bioritmus is ehhez adaptálódott. A fény és sötétség 
váltakozása napi szinten hatással van szervezetünkre, többek 
között meghatározza a tobozmirigy által termelt melatonin 
hormon szintjét, amely kialakítja ideális alvás-ébrenlét ciklu-
sunkat. A melatonin a sötétben termelődik, ez felelős álmos-
ságérzetünkért, de számos egyéb meghatározó feladatot is 
ellát az emberi szervezetben, többek között immunerősítő és 
antioxidáns hatású, ezáltal csökkenti a daganatos betegségek 
kialakulásának kockázatát (Blask, 2009). A fényszennyezés kö-
vetkeztében a melatonin termelés csökkenhet, ami alvásza-
varokhoz, az antioxidánsok mennyiségének csökkenéséhez, 
daganatképződéshez vezethet (Apró és Novák, 2018). Az al-
vászavarok hatására kockázatot jelentenek az úgynevezett 
mikroalvások is, amelyekkel a szervezet a kiesett alvásmeny-
nyiséget igyekszik pótolni. A mikroalvás egy hirtelen bekövet-
kező 1-2 másodperces „bealvást” jelent (Blaivas et al., 2007), 
amelynek sokszor nincs előjele, a környezet és a beteg gyak-
ran nincs tudatában a rendellenességnek (Faludi et al., 2015). 
A fényszennyezéssel kapcsolatba hozható rövid alvási esemé-
nyek számos esetben felelősek lehetnek a közúti balesetek be-
következéséért, amelyre Pozsgai (2018) is felhívja a figyelmet.  

A következőkben a fényszennyezések földrajzi mintázata 
kerül összehasonlításra az alvásproblémák prevalenciájával 
Európába, külön kitérve a vezetés közbeni rövid alvási peri-
ódusok gyakoriságára.   

3. EURÓPA FÉNYSZENNYEZETTSÉGI TÉRKÉPE                        

Az összefüggések vizsgálata előtt érdemes rátekintenünk a 
fényszennyezések mintázatára az európai kontinensen (Iz-
land és Ciprus nem került feltüntetésre). Az adatok a 2019-
es globális Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) 
fényszennyezési felmérésből származnak. A VIIRS térképek al-
kalmazását a fényszennyezések vizsgálatára Hiscocks és Kyba 
(2017) is kiemelten javasolja, a www.lightpollutionmap.info 
oldal használatával együtt, ahol 2013-tól 2019-ig elérhetők a 
VIIRS által gyűjtött adatok, egyes országokra lebontva is.

A térkép alapján elmondható, hogy Európa egyik 
legfényszennyezettebb területe az Arras – Dortmund – 
Amszterdam által körbezárt háromszögben található, amely 
magában foglalja Luxemburg és Hollandia területének 
közel felét, illetve ÉK-Németország egy jelentős részét és Fran-

A fényszennyezések 
és alvásproblémák 

kapcsolata Európában

Csonka Sándor

Elektrotechnika 2 0 2 0 / 4 8



Retirement in Europe adatbázis 2010/2011-es, alvászavarok-
kal kapcsolatos adatai kerültek elemzésre (SHARE 2010/2011), 
amelyeket Van de Straat és Bracke (2015) tanulmánya is tar-
talmaz. (Mivel jelen tanulmány célja az alvásproblémákkal 
kapcsolatos összefüggések keresése, nem pedig az aktuális 
állapotok értékelése, ezért a szerző elfogadhatónak találta 
a 2010/2011-es adatok vizsgálatát.) Van de Straat és Bracke 
(2015) az 50 éves és annál idősebb lakosság esetében vizsgálta 
az alvásproblémák gyakoriságát, 16 európai országban, 54 722 
személy adatainak figyelembevételével (férfi: 24 063 fő, nő: 
30 659 fő). Az így gyűjtött adatok a VIIRS 2013 fényszennye-
zési felméréssel kerültek összevetésre jelen tanulmányban. 
A VIIRS 2013 felmérés adatai a www.lightpollutionmap.info 
oldalon elérhetők országos lebontásban is, amely megkerül-
hetetlen volt a vizsgálathoz. Az oldal megbízhatósága (lásd: 
Hiscocks és Kyba, 2017) és az eredmények használhatósá-
ga miatt kerültek a VIIRS 2013-as mérési adatok elemzésre, 
ennél korábbi VIIRS értékek nem álltak rendelkezésre. (Az 
adatok vizsgálatánál nem a pontos számadatoknak, hanem 
a körülbelüli arányoknak van jelentősége, így a szerző elfo-
gadhatónak találta a megbízható 2013-as eredmények hasz-
nálatát, tekintve, hogy 2011-hez képest a fényszennyezések 
alapmintázata nem változott Európában.) Az összefüggések 
elemzésekor figyelembevételre került az egyes országok élet-
színvonala is, amelyet jellemzően a vásárló-egységben (PPS) 
számított, egy főre jutó GDP volumenindexével jellemeznek. 
Az érték számításánál az európai uniós átlaghoz viszonyíta-
nak, amelynek az indexe 100. Abban az esetben, ha egy or-
szág indexe 100-nál magasabb, akkor az adott országban az 
egy főre jutó GDP magasabb az EU-átlagnál, és fordítva. 

A tanulmány részeként, a fényszennyezések mértékével 
összehasonlításra került a gépjárművezetők volán mögötti 
elalvásainak gyakorisága is, szintén az európai kontinens te-
kintetében. Ehhez GonÇalves et al. (2015) tanulmánya szol-
gáltatott adatokat, egy, a European Sleep Research Society 
által elvégzett felmérés alapján. Ez utóbbi során, az adatköz-
lők arról nyilatkoztak a 2013.07.15 – 2013.09.06. időszakban, 
hogy az azt megelőző 2 évben előfordult-e, hogy a volán 
mögött elaludtak. A felmérést 19 országban végezték el és 
12 783 kérdőívet értékeltek az eredményalkotáskor. Az ered-
mények sok esetben a 2011/2012-es időszakra vonatkoznak, 
de a korábbi vizsgálatnál részletezett okokra tekintettel, a 
VIIRS 2013-as fényszennyezési felmérés adataival kerültek 
összehasonlításra. 

 
4.2. A vizsgálatok eredményei
Az alábbi táblázatban (1. táblázat) összefoglalásra került 16 
európai ország életszínvonala, 1000 lakosra eső fényszennye-
zettsége és alvási problémáinak gyakorisága, az előző fejezet-
ben ismertetett források alapján. A fényszennyezési értékek a 
következők szerint kerültek kiszámításra: 

(a pixelek össz sugársűrűsége/lélekszám) x 1000 (Mértékegy-
ség: 10-9 W/cm2sr)

A fényszennyezési értékek a VIIRS 2013-as felméréséből, 
míg az életszínvonalra vonatkozó adatok (GDP/fő, PPS-ben) 
az Eurostat 2011-es adatbázisából származnak. Az alvási 
problémák megjelenésének gyakorisága prevalenciában ke-
rült feltüntetésre, a SHARE 2010/2011 felmérés eredménye-
iből vett értékekre támaszkodva. „(A prevalencia megadja, 
hogy az 50 éves és efeletti korosztály hány százaléka szenved 
a betegségben az adott országban.) Az eredmények feldol-
gozásánál a táblázatban (1. táblázat) szereplő három típusú 
adat került összehasonlításra. 

A táblázat alapján elmondható, hogy az EU-átlagnál na-
gyobb GDP/fő életszínvonalú országokban kevésbé jellemzők 

ciaország északi csücskét. A terület megközelítőleg 61 740 km2 
(458 659 darab pixel) nagyságú, ahol átlagosan a VIIRS mérés 
pixeljeinek sugársűrűsége 7,75x10-9 W/cm2  sr. A fényszennyezés 
súlyosságának megbecsülését segíti, ha az adatot összevetjük a 
Magyarországon mért értékkel, amely esetében 90 030 km2-nyi 
területen (635 615 darab pixel) ez az átlagos érték 0,98x10-9 W/
cm2 sr. Egy másik jelentős fényszennyezési gócpont Olaszor-
szágban található, a Milánó – Udine – Pescara háromszögben, 
amely Észak-Olaszország nagy részén, illetve az ország észak-
keleti partvidékén terül el. Ez egy megközelítőleg 69 180 km2 
(454 192 darab pixel) nagyságú terület, ahol a pixelek átlagos 
sugársűrűsége 5,84x10-9 W/cm2 sr. Kiemelendő még Nagy-
Britanniában London – Birmingham – Shefield – Manchester 
– Leeds környéke, ahol kb. 41 090 km2-en (316 123 pixel) átla-
gosan 5,2x10-9 W/cm2 sr sugársűrűségű pixeleket tapasztalunk. 
Fontos még megemlíteni Glasgow és Edinburgh környékét, 
Oslót és a környező városokat, Krakkó – Katovice – Ostrava kör-
nyékét, továbbá az olasz, spanyol és portugál partvidéket, illet-
ve a fővárosokat és környéküket általában (különös tekintettel 
Madridra, Párizsra, Londonra, Amszterdamra).

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy az egyes országok ese-
tében 1000 főre átlagosan mekkora mennyiségű fényszeny-
nyezés jut, tovább árnyalható az európai lakosság veszélyez-
tetettségének mintázata. Ebben az esetben Gibraltár vezet 
a fényszennyezés tekintetében (tulajdonképpen az ország 
teljes népessége urbanizált közegben él), majd sorrendben 
Izland, Finnország, Norvégia, Észtország és Svédország követ-
kezik. Megállapítható tehát, hogy az észak-európai országok 
lakosai fokozottan ki vannak téve a fényszennyezés hatása-
inak. 1000 főre vetítve, a legkevesebb fényszennyezés Mol-
dovában, Németországban, Svájcban, Ukrajnában, Romániá-
ban, Szlovákiában és Ausztriában van.

  
4. A FÉNYSZENNYEZÉSEK ÉS AZ ALVÁSZAVAROK 
KAPCSOLATA EURÓPÁBAN                                                                              

 4.1. A kutatás módszertana        
A fényszennyezések és alvászavarok összefüggéseinek fel-
térképezése érdekében, a Survey of Health, Ageing and 

1. ábra  VIIRS fényszennyezettségi térkép az európai kontinensről (nem 
tartalmazza az összes európai területet) (2019),     forrás: www.lightpollutionmap.info
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az alvási problémák. A 100 GDP/fő (PPS) feletti országokban 
a prevalencia átlag 21%, míg a 100 GDP/fő (PPS) alatti orszá-
gokban 27,4%. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy van-
nak olyan magas életszínvonalú országok, ahol a prevalencia 
érték is nagyobb, úgymint Németország, Belgium, Francia-
ország. Ezek az országok valamelyest lemaradnak a vezető 
öt ország életszínvonalától, amely részben lehet magya-
rázata az eltérésnek (ugyanakkor az olaszországi alacsony 
prevalencia értéket nem magyarázza). Habár Belgium eseté-
ben a fényszennyezettségi érték magasabb, Franciaországban 
inkább átlagosnak mondható, míg Németországban az egyik 
legalacsonyabb. Ezen felül Hollandia és Svédország esetében 
magas fényszennyezettségi értékeket olvashatunk ki, ugyan-
akkor a prevalencia szintjeik a legalacsonyabbak közé sorolha-
tók. A fentiekre tekintettel nem valószínűsíthető az EU-átlagnál 
magasabb életszínvonalú országok esetében, hogy az eltéré-
sek döntő oka a fényszennyezések különböző mértéke.     

Amennyiben a dél-európai országokat figyeljük meg 
(Olaszország, Spanyolország és Portugália), azt tapasztal-
juk, hogy az életszínvonal összhangban van a fényszeny-
nyezések mértékével és az alvási problémák megjelené-
sének gyakoriságával is. A magasabb életszínvonalhoz 
alacsonyabb fényszennyezettségi és prevalencia érték tár-
sul. 2013−2019-ig mindhárom országban jelentősen nőtt 
a fényszennyezettség szintje, a legnagyobb mértékben 
Olaszországban.

Az életszínvonal tekintetében EU-átlag alatt maradó közép-
európai országok (a táblázatban Csehország, Szlovénia, Észtor-
szág, Magyarország, Lengyelország) közül Észtországban rend-
kívüli mértékű a fényszennyezés (2013 óta is jelentősen nőtt a 
fényszennyezés mértéke, jelenleg a 4. legfényszennyezettebb 
ország Európában, a VIIRS 2019 felmérés alapján). Kiemel-

kedik még Lengyelország is az 1000 főre jutó fényszeny-
nyezés tekintetében, amely azonban napjainkra csök-
kentette hátrányát Magyarországhoz, Csehországhoz és 
Szlovéniához képest. Elgondolkodtató, hogy a térség két 
legfényszennyezettebb országa (a táblázat szerint), egyben 
a két legnagyobb prevalenciával rendelkező ország is (mind 
a 16 ország közül). A GDP/fő tekintetében EU-átlag alatt 
maradó közép-európai országok esetében sokkal inkább 
kimutatható kapcsolat a fényszennyezés mértéke és az al-
vásproblémák gyakorisága között, mint az EU-átlag feletti 
országok esetében. 

További összefüggések jelennek meg, ha megvizsgáljuk 
a GonÇalves et al. (2015) által feltárt, és térképpel illusztrált 
eredményeket, a gépjárművezetés közben történő elalvás 
prevalenciájára vonatkozóan (az adatokat a 2013.07.15 – 
2013.09.06. időszakban gyűjtötték, az azt megelőző két évre 
vonatkozóan). 

Látható, hogy a legmagasabb prevalenciával rendelke-
ző (22%-34,7%) országok Portugália, Ausztria, Hollandia és 
Észtország, amelyek mind a magasabb fényszennyezettségű 
országok közé sorolhatók, Ausztria kivételével (a táblázatban 
Észtország az első, Portugália az ötödik, Hollandia a hatodik). 
A második legmagasabb prevalencia csoport (17,5%-21,9%) 
tagjai közt megtaláljuk Belgiumot és Lengyelországot, ame-
lyek esetében szintén jelentős a fényszennyezettség (a táblá-
zatban Belgium harmadik, Lengyelország negyedik). Ez alap-
ján feltételezhetjük, hogy a fényszennyezések mértéke és a 
volán mögötti elalvások gyakorisága között van kimutatható 
kapcsolat (az országok életszínvonalától függetlenül). 

A GonÇalves et al. (2015) által feltüntetett adatok a SHARE 
2010/2011 felméréssel is mutatnak egyezőségeket (például 
alvási problémák nagy száma Észtországban, Portugáliában 
vagy alacsony prevalencia érték Olaszországban), mindazon-
által a tanulmány célja a fényszennyezések és az alvásproblé-
mák közti kapcsolatok feltárása, így ez nem kerül részleteiben 
elemzésre.    

4.3. Következtetések
4.3.1.Következtetések az 1. táblázat alapján
A kutatási eredményekből következtethetünk arra, hogy 
az életszínvonal (GDP/fő) erősen meghatározza az alvási 
problémák gyakoriságát. Egyszerűen megfogalmazva, nyu-

Ország
Életszínvonal 

(GDP/fő, 
PPS-ben) 

Fényszennyezés 
mértéke 

(10-9 W/cm2 x sr)
/1000 fő 

Alvási 
problémák 

prevalenciája 
(%) 

Svájc 163 41,7 17,4

Hollandia 135 118,2 16,8

Dánia 129 78,7 16,6

Ausztria 129 50,2 20,5

Svédország 127 265 19

Németország 124 48,3 26,7

Belgium 120 122,8 27

Franciaország 109 98,5 28

Olaszország 104 89,9 16,6

Spanyolország 93 102,4 24,3

Csehország 84 70,1 25

Szlovénia 84 60,9 22,7

Portugália 78 118,4 29,8

Észtország 71 449,1 30,5

Magyarország 66 59,6 28,1

Lengyelország 66 119,5 31,2

1. táblázat Életszínvonal, 1000 főre eső fényszennyezettség és alvási 
problémák prevalenciája az egyes országokon belül

2. ábra  Kormány mögötti elalvások prevalenciája országonként, 
forrás: GonÇalves et al. (2015)
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2. hipotézis: Az EU-átlag feletti életszínvonallal (GDP/
fő) rendelkező országok esetében az alvásproblémák 
prevalenciájára a kulturális tényezők jobban hatnak, mint 
a fényszennyezés mértéke. 

3.  hipotézis: A közép-európai, EU-átlag alatti életszínvonallal 
(GDP/fő) rendelkező országok esetében az alvásproblémák 
prevalenciájára nagyobb hatással van a fényszennyezett-
ség mértéke, mint az EU-átlag feletti európai országok ese-
tében. 

4.  hipotézis: A fényszennyezettség mértéke és a vezetés köz-
ben történő elalvások gyakorisága között szoros kapcsolat 
áll fenn Európában, amely meghatározó oka a közúti bal-
esetek bekövetkezésének.  

A fenti hipotézisek átfogó vizsgálata alapvető fontosságú, 
amennyiben pontos képet kívánunk alkotni a fényszennye-
zés alvás-ébrenlét ritmust befolyásoló hatásáról. A kiterjedt 
vizsgálatokat követően a hipotézisek tovább árnyalhatók, 
számszerűsíthetők. Mesterséges fények nélkül ma már szin-
te elképzelhetetlen életünk, mindazonáltal fontos szem előtt 
tartanunk túlzott használatuk káros következményeit is. A 
fényszennyezés sokszor úgy fejti ki negatív hatásait, hogy 
észre sem vesszük, vagy ha igen, akkor is más okokra gya-
nakszunk. A hatások pontos ismerete a különböző országok 
esetében elengedhetetlen, illetve fontos, hogy a lakosság is 
tisztában legyen a kockázatokkal és hatékony kezelési lehe-
tőségekkel. Az ismeretterjesztéshez és szemléletformáláshoz, 
valamint az egyéb beavatkozási alternatívák kidolgozásához 
a megalkotott hipotézisek is megfelelő táptalajt biztosítanak. 
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godtabban alszunk, ha van jól fizető állásunk, ha jól műkö-
dik az egészségügyi ellátórendszer, ha magas színvonalú 
gyermekeink oktatása, ha széles körűek és jó minőségűek 
az elérhető termékek, szolgáltatások, tehát, ha kevésbé kell 
aggódnunk magunk és családunk jövőjéért. Ugyanakkor lát-
hattuk, hogy egyes átlag feletti életszínvonallal rendelkező 
országok esetében mégis magasabbnak mondható az alvá-
si problémák gyakorisága. Ezekben az esetekben nem sike-
rült összefüggést kimutatni a fényszennyezés mértéke és a 
magasabb prevalencia érték között, valószínűsíthető, hogy 
kulturális okokra vezethetők vissza a különbségek. Az sem 
elhanyagolható szempont, hogy a Van de Straat és Bracke 
(2015) által kigyűjtött SHARE 2010/2011 adatok az 50 éves 
és annál idősebb korosztályra vonatkoznak. Elképzelhető, 
hogy az idősebbeknek más az alvási problémákra vonatkozó 
prevalenciája, mint a fiatalabb korosztálynak, amelynek szin-
tén számos oka lehet (például rossz közérzet, betegségek, 
háborús traumák). Ez utóbbi megállapítás természetesen a 
felmérés összes országa esetében fennáll.  

A dél-európai országok esetében (Olaszország, Spanyol-
ország, Portugália) az életszínvonal összhangban van a fény-
szennyezések mértékével és az alvási problémák megjelené-
sének gyakoriságával is. Ez esetben nem tudunk következ-
tetést levonni arra vonatkozóan, hogy a fényszennyezések 
vagy az életszínvonal gyakorol-e nagyobb hatást az alvási 
problémák gyakoriságára. A kulturális tényezők szintén be-
folyásolhatták az eredményeket. A meleg éghajlathoz való 
alkalmazkodás, a siesta, egy egyedi életritmust alakított ki a 
mediterrán országokban, amelynek vizsgálata nélkül nem al-
kotható alapos kép a megjelenő prevalenciákról.  

Az alacsonyabb életszínvonalú közép-európai országok 
esetében átlagosan rosszabb prevalenciákat tapasztalunk, 
mint a magasabb GDP/fő értékkel rendelkező országok ese-
tében, erősítve a feltételezést, amely szerint az életszínvo-
nal döntő hatással van az alvási problémák megjelenésének 
gyakoriságára. Ugyanakkor az előbbi országok esetében a 
csoporton belüli eltérések még kevésbé magyarázhatók 
az életszínvonalbeli különbségekkel. A közép-európai or-
szágok esetében inkább a fényszennyezések mértéke és 
az alvásproblémák prevalenciája között találhatunk ösz-
szefüggést. A térség két legfényszennyezettebb országa 
(Észtország és Lengyelország) egyben a két legnagyobb 
prevalenciával rendelkező ország is (mind a 16 ország kö-
zül). Ugyanakkor a közép-európai országoknál sem zárható 
ki, hogy a kulturális különbségek is hozzájárulnak az eltérő 
prevalencia adatokhoz. 

4.3.2. Következtetések GonÇalves et al. (2015) tanulmá-
nya alapján
A táblázat adatainak összevetése GonÇalves et al. (2015) 
eredményeivel rámutatott, hogy feltehetően erős kapcsolat 
van a volán mögötti elalvások gyakorisága és a fényszennye-
zések mértéke között. A négy legmagasabb prevalenciával 
rendelkező ország közül háromban a fényszennyezés szintje 
is kimagasló (Hollandia, Portugália, Észtország). Ausztria ese-
tében szintén gyakoriak az elalvások a volán mögött, azon-
ban ebben az esetben alacsony a fényszennyezés mértéke, 
így egyéb lehetséges hatásokra következtethetünk (pl.: veze-
tői szokások, ingázások gyakorisága). 

 
4.4. Hipotézisek az eredmények tükrében
A levont következtetések alapján, összegezve az alábbi hipo-
tézisek fogalmazhatók meg: 
1. hipotézis: Európában az alvásproblémák prevalenciájára 

döntő hatást gyakorol az országok életszínvonala (GDP/fő). 
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Sok tanulmány bizonyítja megvilágított épületeknek tör-
ténő ütközések okozta madárpusztulásokat, de ma már 
vannak ismereteink az éjszakai fényszennyezés (ALAN) 
madarak cirkadián ritmusát, szaporodását és élettani fo-
lyamatait, kommunikációját, tájékozódását és vonulását 
negatívan érintő következményekről is. A hatásokat és 
következményeiket, valamint ezek feltárására, mérséklé-
sére irányuló kutatásokat és gyakorlati tevékenységeket 
időben és térben is két részre oszthatjuk: költési időszak-
ra és vonulási-telelési időszakra, valamint költőterületre 
és vonuló-telelőterületre. A kivilágított települések, vo-
nalas létesítmények szabályozatlan, növekvő és tartós 
éjszakai megvilágítása komoly ökológiai kockázatot 
jelent, elsősorban az emberi környezetben élő madarak 
termékenysége, valamint a hosszú távú és éjszaka vonu-
ló madarak túlélése szempontjából. A további kutatások 
feladata feltárni, hogy az ALAN különböző forrásainak 
szaporodási és vonulási  stratégiákra gyakorolt hatása 
milyen evolúciós változásokat okoz az egyedek, a madár-
populációk és az életközösségek szintjén. 

Many studies have confirmed bird deaths caused by 
collisions with illuminated buildings, but we now also 
know the negative effects of night light pollution (ALAN) 
on circadian rhythms, reproduction and physiological 
processes, communication, orientation and migration 
of birds. The effects and their consequences, as well as 
research and practice aimed at detecting and mitigating 
them, can be divided into time and space in two parts: the 
breeding season and the migration-wintering period, as 
well as the bereeding site and migration-wintering area. 
The uncontrolled, increasing and sustained night-time 
illumination of settlements and linear infrastructures is a 
serious ecological risk, primarily for the fertility of birds 
living in the human environment and for the survival of 
long-distance and nocturnal migratory birds. The purpose 
of further research is to explore what evolutionary changes 
the impact of different sources of ALAN on the reproductive 
and migratory behaviors and strategies causes at the level 
of individuals, bird populations, and biocenosis.

BEVEZETÉS                                                                                               

A kül- és belterületek mesterséges éjszakai megvilágítá-
sa, a mesterséges fényforrások fényének (ALAN) élővilágra 
gyakorolt közvetlen és közvetett negatív hatásait (éjszakai 
fényszennyezés) a hatás mechanizmusa és következménye 
alapján két csoportba oszthatjuk. Az egyik az ún. csillagásza-
ti vagy asztronómiai fényszennyezés, amikor a mesterséges 
fény kioltja a csillagok és egyéb égitestek fényét és ez által 
befolyásolja például az állatok viselkedését úgy, hogy azok túl-
élési esélye csökken. Ez a Föld nagy részén érzékelhető a sok-
sok fényforrás kumulatív hatásaként. A másik az ún. ökológiai 
fényszennyezés, amikor egy vagy néhány fényforrás is hatással 
lehet egy helyi állatpopuláció egyedeinek viselkedésére vagy 
egy helyi életközösség faj-dominancia viszonyaira és térbeli 
szerkezetére (1. ábra). 

A madarak esetében régóta ismert a pozitív fototaxis (a fény-
forrás irányába tartó helyváltoztató mozgás) jelensége, sok 
tanulmány bizonyítja a megvilágított épületeknek történő üt-
közések okozta madárpusztulásokat, de ma már vannak isme-
reteink a fényszennyezés madarak cirkadián ritmusát, szaporo-
dását és élettani folyamatait, kommunikációját, tájékozódását 
és vonulását negatívan érintő következményekről is. 

FÉNYSZENNYEZÉS HATÁSA A MADARAK 
NAPI AKTIVITÁSÁRA, ALVÁSÁRA 
ÉS KOMMUNIKÁCIÓJÁRA                                                                

Egy németországi kutatásban azt vizsgálták, hogy az éjszaka 
kivilágított üzleti negyedben, városi parkban és a természet 
közeli, sötét erdőben fészkelő fekete rigók (Turdus merula) 
nappali és éjszakai aktivitásában van-e különbség. A mada-
rak egyedi (szubjektív) napi tevékenységét a nap 24 órájából, 
annak az időszaknak a hosszával mérték, amikor egy madár 
megfigyelhető volt élőhelyén. A természet közeli erdőben 
fészkelő madarak napi aktivitásának reggeli kezdete és esti 
befejezése nagyon hasonló fényintenzitás  értékek (reggel = 
0,0031Wm-2; este = 0,00403Wm-2) mellett történt, ami valószí-
nűsíti, hogy a madarak napi tevékenységük szabályozásának 
egyik fontos kulcsingere a hőmérséklet mellett a megvilágí-
tás mértéke. A kutatók kimutatták, hogy városi parkban és az 
erdőben fészkelők napi tevékenységének időtartama lénye-
gesen nem különbözött egymástól, ugyanakkor a München 
üzleti negyedében (belváros) fészkelő fekete rigók napi akti-
vitásának időszaka átlagosan 49 perccel volt hosszabb, mint 
az erdőben fészkelőké és 34 perccel volt hosszabb, mint a 
városi parkban élőké. A legnagyobb különbséget márciusban 
(62 perc), a költési időszak kezdetén tapasztalták, áprilisban 
(17 perc) és májusban (6 perc) a különbség csökkent. 

A fényszennyezés az odúköltő széncinegéknél is csökken-
tette az alvásra fordított időt, különösen a hajnali órákban. 
Mesterségesen megvilágított (LED 1,6 lx) odúbelső esetén az 
odúban éjszakázó madarak korábban ébredtek, 5%-kal keve-
sebbet aludtak és előbb elhagyták odújukat, mint sötétben 
alvó társaik. Ugyanakkor több időt töltöttek az odú bejára-
tánál, mert az odú belsőjének fénye és a kinti fény nem volt 
szinkronban. Ezt megfigyelték utcai lámpák közelében fész-
kelő széncinegéknél is. A tojók érzékenyebbek a fényszeny-
nyezésre, mint a hímek, mert megvilágítás esetén az éjszaka 
nagyobb hányadát töltötték ébren, mint a hímek. A fény nem 
befolyásolta a madarak esti elalvását, bár megvilágítás esetén 
több idő telt az odúba történő belépés és az elalvás között.

Az énekesmadarak egyik legfontosabb kommunikációs for-
mája az akusztikus információcsere, amelynek során egy hang 

Fényszennyezés hatása 
a madarakra

Gyurácz József

1. ábra  A csillagászati és az ökológiai fényszennyezés jelentése 
(Longcore & Rich 2004 alapján)
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vagy összetettebb hangadás (ének) közvetíti a jelet a hangot 
kibocsátó egyedtől a hangot felfogó példányig. A hangot adó 
egyed célja megváltoztatni a hangot felfogó egyed viselkedé-
sét úgy, hogy az a hangot kibocsátó egyed számára hasznos 
legyen a túlélés és/vagy szaporodás szempontjából. Énekelni 
általában a hím énekesmadarak szoktak, egyrészt azért, hogy 
magukhoz vonzzák a tojókat, másrészt azért, hogy távol tartsák 
a rivális hímeket territóriumaiktól és párjaiktól. 

Egy németországi vizsgálatban öt, lomberdőkben fészkelő 
gyakori énekesmadár faj (csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita, 
kék cinege Cyanistes caeruleus, széncinege Parus major, fekete 
rigó, vörösbegy Erithacus rubecula) hímjeinek énekét vizsgálták 
fészkelőhelyük megvilágításának függvényében (Kempenaers 
et al. 2010). A fényforrások egész éjszaka világító utcai, nagy-
nyomású nátriumlámpák voltak, amelyeknek fényintezitását 
digitális fényerősségmérővel  mérték talajszinten az erdő sze-
gélyétől haladva az erdő belseje felé. A mesterséges fény meny-
nyisége exponenciálisan csökkent a lámpáktól az erdő belső 
területei felé haladva és a fényforrástól mért 50 méter után már 
nem volt észlelhető. A csilpcsalpfüzike kivételével a másik négy 
madárfaj éjszaka világító utcai lámpák közelében fészkelő hím-
jei lényegesen korábban kezdtek el énekelni, mint a távolabb 
fészkelők. Ebben a vizsgálatban, mivel a vizsgált erdők zajmen-
tesek voltak, egyértelműen kizárható volt a zajszennyezés hatá-
sa, bár amerikai vizsgálatok szerint a nappali erős zaj nagyobb 
hatással lehet az éneklésre, mint a fény. Az éneklés kezdésének 
nagymértékű korábbra tolódása azoknál a fajoknál volt jellem-
ző, amelyek természetes módon a napfelkelte előtt, a kora haj-
nali órákban énekelnek, mint pl. a vörösbegy és a fekete rigó. 
Az erdei pintynél  (Fringilla coelebs) egyáltalán nem mutatható 
ki a fényszennyezés énekkezdésre gyakorolt hatása. A megvilá-
gított territóriumok rosszabb minőségére utal, hogy egy angliai 
vizsgálatban az éjszakai fény hatására a városi környezetben 
fészkelő vörösbegy területvédő éneklése és agresszivitása 
csökkent a sötét helyeken fészkelőkéhez képest. 

A fényszennyezés szezonális hatása a madarak ének aktivi-
tására szintén fajfüggő. A mesterséges éjszakai megvilágítású 
helyszíneken az énekes (T. philomelos) rigó és az erdei pinty 
kivételével mindegyik vizsgált madárfaj előbb kezdett éne-
kelni hajnalban és szürkületkor is a januártól áprilisig tartó 
időszakban. Az énekes rigó a hajnali éneklést később kezdte 
el a megvilágított élőhelyeken, mint a sötét helyeken, aminek 
oka az lehet, hogy a fekete rigóval ellentétben az emberi za-
varásnak kevésbé kitett erdei fészkelőhelyeket kedveli és csak 
később kezdte elfoglalni a megvilágított, városi élőhelyeket.

A korai és hosszabb éneklés előnyös lehet a hímek számá-
ra, hisz ezzel a tojókat hatékonyabban tudják magukhoz von-
zani, előbb állhatnak párba és hatékonyabban elriaszthatják 
a rivális hímeket. Hátrányos is lehet a korai éneklés azért, mert 
jobban felhívják magukra a ragadozók figyelmét és kifárad-
hatnak a hosszabb éneklésben.

FÉNYSZENNYEZÉS HATÁSA A MADARAK 
KÖLTŐTERÜLET- ÉS PÁRVÁLASZTÁSÁRA, 
KÖLTÉSÉRE                                                                                                

A költőterület-kiválasztásnak éjszakai megvilágítástól való 
függését partimadaraknál és énekesmadaraknál is kimu-
tatták. A talajon fészkelő nagy goda (Limosa limosa) lénye-
gesen távolabb költ az utcai lámpákkal megvilágított utak-
tól, mint a sötét helyeken fészkelők, ezzel is csökkentve a 
fészekpredátorok okozta fészekalj pusztulás mértékét.  

Az erdő szegélyében, az éjszaka világító utcai lámpák kö-
zelében fészkelő kék cinegék tojói koruktól függetlenül át-
lagosan 1,5 nappal korábban rakták le első tojásaikat, mint 

az erdő belsejében, sötét helyen fészkelők. Ez nem egysze-
rű szegélyhatás, mert az első tojás lerakásának ideje expo-
nenciálisan csökkent az erdő belső területeitől a fényforrás 
irányába. A tojás lerakásának idejét ugyan a tojók életkora 
is befolyásolja, de a megvilágított területeken sem foglal na-
gyobb arányban adult madár territóriumot, mint a sötét élő-
helyeken, így a fényszennyezés tojásrakásra gyakorolt hatása 
egyértelműen kimutatható. A korábbi tojásrakás nagyobb 
fészekaljméretet (több tojás) eredményezett egyes vizsgá-
latok szerint, azonban az utcai lámpák által megvilágított 
területeken fészkelőknek nem volt nagyobb a fészekaljuk, 
mint a máshol fészkelőké. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy a megvilágított fészkelőhelyek nem voltak sem jobb 
minőségűek, sem erőforrásokban gazdagabbak a madarak 
produktivitása szempontjából. A korábbi tojásrakás negatív 
következménye lehet az is, hogy a fiókák kikelése nem lesz 
szinkronban a táplálékforrások bőségével. Vagyis korábban 
lesz szüksége a madárnak nagy mennyiségű táplálékra, mint 
a táplálékot jelentő rovarpopulációk nagy egyedszámú idő-
szaka, pl. lepkehernyók kelési periódusa.

A fény spektrális hatását is vizsgálták a széncinege és a kor-
mos légykapó (Ficedula hypoleuca) költésénél. A fehér, zöld és 
vörös fénnyel megvilágított területen sem foglalt lényegesen 
kevesebb madár fészkelési territóriumot a sötét területhez 
képest egyik faj esetében sem, bár a széncinegék száma egy 
kicsit magasabb volt a lámpasortól távolabb. A széncinegék ál-
talában 25 m-nél nagyobb sugarú territóriumot (a fészekodúk 
közötti távolságot) védik, és így minden terület több fészket 
is tartalmazott, ami a nagyobb odúfoglalási arányt eredmé-
nyezhette a lámpáktól távolabb mind a négy kezelési csoport 
esetében. Ezzel ellentétben a kormos légykapók csak a fészkük 
közvetlen környékét védik, ami magyarázhatja, hogy a fényfor-
rástól mért távolságnak nem volt hatása a légykapók odúfogla-
lási arányára. A különböző színű fények egyike sem befolyásolta 
lényegesen a fészekaljak méretét egyik odúfészkelő fajnál sem. 
A széncinegék lényegesen korábban rakták le tojásaikat zöld és 
fehér fénnyel megvilágított élőhelyeken, amikor a tavasz lénye-
gesen hidegebb volt. Ez arra utal, hogy hidegebb időszakok-
ban a fotoperiodizmus nagyobb szerepet játszik a tojásrakás 
megkezdésében, mint melegebb évek költési időszakában. A 
világos színek hatása közötti különbséget egyértelműen nem 
tudták bizonyítani, de a fényszennyezés hatását a fészkelés 
fenológiájában elsősorban a fehér és a zöld fények esetében 
igazolták. A vörös fény tojásrakás idejére gyakorolt hatását nem 
tudták kimutatni annak ellenére, hogy a vörös fény elősegíti az 
ivarmirigyek növekedését. További vizsgálatokra van szükség, 
hogy a fény, a hőmérséklet és egyéb környezeti tényezők inter-
aktív költésfenológiai szerepét tisztázzák. A kormos légykapó 
első tojásának lerakási idejét a megvilágítás egyik színe sem be-
folyásolta lényegesen, ami a faj hosszú távú vonulási stratégiá-
jával lehet összefüggésben. A tavasszal afrikai telelőterületük-
ről visszaérkező madarak csak néhány nappal a tojásrakás meg-
kezdése előtt térnek vissza fészkelő területükre, ami rövid idő 
a fény spektrális fenológiai hatásának érvényesüléséhez. Ezen 
túlmenően a különböző spektrumok különböző fajokra gya-
korolt hatása eltérő lehet a fajspecifikus spektrális érzékenység 
miatt is. Erre utal, hogy egy hollandiai vizsgálatban megfigyelt 
115 madárfaj közül csak 5 gyakori madárfaj (fekete rigó, őszapó 
Aegithalos caudatus, sárgafejű királyka Regulus regulus, fitisz fü-
zike Ph. trochilus, széncinege) esetében tapasztalták, hogy az 
éjszaka megvilágított területeken élő populációk egyedszáma 
szignifikánsan növekedett évről évre, a sötét élőhelyeken élő ál-
lományok éves egyedszámváltozása lényegesen nem változott.

Egy németországi vizsgálatban arra voltak kíváncsiak, hogy 
a városi és vidéki környezetben élő hím fekete rigók szapo-

1 3 Elektrotechnika 2 0 2 0 / 4

Világítástechnika



rodását meghatározó herék mérete és hormon- (tesztoszte-
ron) termelése, továbbá a madarak vedlése (első és második 
kézevezőtollak cseréje) és helyváltoztató mozgása függ-e az 
éjszakai megvilágítás intenzitásától. A városi és vidéki élőhely-
ről származó madarakat is ugyanolyan fotóperiódusban (fény 
napi változása) tartották, de mindegyiküknél a madarak egyik 
felét (kontrollcsoport) kis mennyiségű (0,0001 lx), a másik felét 
nagy mennyiségű fénnyel (0,3 lx) világították meg éjszaka. Az 
első évben a nagyobb éjszakai megvilágításban élő hímek he-
réje gyorsabban, körülbelül egy hónappal előbb érte el a sza-
porodási időszakra jellemző méretet, mint a kontrollcsoportnál 
és ennek megfelelően tesztoszterontermelésük is előbb bein-
dult. Azonban a második év szaporodási ciklusában a fény-
szennyezésnek kitett hím fekete rigók heréje fejletlen maradt 
és tesztoszteron szintjük is alacsony volt, míg a kontrollcso-
port madarainál a fotoperiodizmusnak megfelelően a herék 
és a hormontermelés is ismét megnövekedett a szaporodási 
időszakra. A kéz- és karevezők vedlésében is volt különbség, a 
nagyobb éjszakai megvilágításban élő madarak előbb kezdték 
el a vedlést, de lassabban fejezték be, mint a kontrollcsoport 
madarai. A napi helyváltoztató mozgások időtartamában nem 
volt lényeges különbség a kontroll- és a kísérleti csoport kö-
zött. A vizsgálat alapján a szaporodással és vedléssel kapcso-
latos különbségeket az okozhatta elsősorban, hogy a krónikus 
fényszennyezés negatív stresszt jelentett a fekete rigók számá-
ra. Ismert, hogy a stressz a hipotalamusz ivarmirigyeket szabá-
lyozó tevékenységén keresztül csökkentheti a madarak ivari 
aktivitását és a termékenységet.

Ausztráliában őshonos, de az egész Földön kedvelt díszmadár 
a hullámos papagáj (Melopsittacus undulatus). Egy ausztráliai ku-
tatás során megállapították, hogy a 60-90 percig megvilágított 
papagájok május-júniusban mért testtömeg átlaga lényegesen 
nagyobb volt, mint a sötétben vagy 30 perces megvilágításban 
fészkelő madaraké. A nagyobb testtömegű madarak lényegesen 
kevesebb tojást raktak vagy tojás nélkül maradtak. A 60-90 per-
cig megvilágított madaraknak egy fiókája sem kelt ki. A kontroll-
csoport madarainak vérében a melatonin koncentrációja szigni-
fikánsan nagyobb volt, mint a megvilágított csoport bármelyi-
kében, mert a fény gátolja a tobozmirigy melatonin termelését. 
A melatonin mennyisége és a fészekalj méret között pozitív 
szignifikáns korreláció volt, vagyis a sötétben fészkelő madarak 
lényegesen több tojást raktak. A testtömeg és a fészekalj mé-
ret között viszont negatív szignifikáns korrelációt mutattak ki, 
tehát a sötétben fészkelő madarak az általuk fogyasztott anyag 
és energia egy jelentős részét a tojásokba, vagyis reprodukcióra 
fordították, míg a fényszennyezés következtében az utódok he-
lyett saját testtömegük gyarapítására allokálták azt. A fényszeny-
nyezés tojásszámra és fiókaszámra gyakorolt negatív hatását 
a megvilágított templomtornyokban fészkelő gyöngybagoly 
(Tyto alba) esetében is kimutatták hazai vizsgálatok.

A fényszennyezés hatással van a madarak párválasztásá-
ra is. Az erdő szegélyében, az utcai lámpákhoz közel fészkelő 
hímeknek kétszer olyan nagy esélyük volt párjukon kívül egy 
másik tojóval is párosodni, mint az erdő belsejében, vagy na-
gyobb sűrűségben fészkelő hím társaiknak. Ez nem csak egy 
egyszerű szegély-hatás, mert a sötét szegélyekben fészkelő hí-
mek nem voltak sikeresebbek a páron kívüli párzásban a belső 
területeken fészkelő hím társaiknál. A hímek páron kívüli pár-
zásban mutatott sikeressége exponenciálisan csökkent a lám-
páktól mért távolság függvényében. A megvilágított területen 
már párba állt tojók a korábban éneklő hímek hatására a kora 
reggeli órákban elhagyták fészküket, hogy a korábban éneklő 
hímekkel párosodjanak. A hímek kora is fontos tényező a pár-
választásban, az adult hím kék cinegék nagyobb valószínűség-
gel választhatnak maguknak újabb párt, mint a fiatalabbak.

A kék cinege adult hím példányai korábban kezdik el a hajnali 
éneklést, mint a fiatal hímek és ezért gyakoribb az öreg hímek kö-
rében a páron kívüli párzás. A mesterséges megvilágítás az idős 
és a fiatal hímek páron kívüli párzásának sikerességét is növeli, de 
a fiatalok esetében ez a hatás lényegesen nagyobb. A sötét he-
lyen fészkelő fiatal hímek általában nem választanak egy újabb 
párt, de ha a territóriumot megvilágították, akkor ugyanúgy 
párosodtak még egy tojóval, mint a sötét helyen fészkelő öreg 
hímek. Ez arra is utalhat, hogy a megvilágított helyeket foglalják 
el a jobb minőségű, domináns hímek, de ezt az eddigi kutatások 
nem támasztották alá. Ugyanis a megvilágított fészkelőhelyek 
hímjei nem voltak idősebbek, nagyobb méretűek, jobb kondíci-
ójúak, mint a sötét helyen fészkelő társaik. A lámpák közelében 
fészkelő hímek párjai ugyanolyan valószínűséggel párosodhat-
tak más hímekkel, mint a máshol fészkelő hímek párjai. A sze-
gélyterületeken fészkelő hímek párjai kisebb valószínűséggel 
párosodtak más hímekkel, de ez csak azért lehetett, mert ke-
vesebb volt a szomszédos fészkelők száma (kevesebb alkalom, 
helyi sűrűség hatás). A fényszennyezett területeken territóriumot 
foglaló hímekkel párba álló tojók fészekalja és költési sikere sem 
volt nagyobb, mint a máshol fészkelő társaiké. A fényszennyezett 
területeken fészkelő hímek nagyobb sikerességét a páron kívüli 
párzásban valószínűleg a korábban elkezdett énekük eredmé-
nyezte, hisz ez nagyobb vonzerőt jelenthetett a tojók számára. 
Így a fényszennyezés a hímek korábban kezdett éneklésén ke-
resztül megváltoztatja a tojó párválasztási stratégiáját. 

Azt még nem tudjuk, hogy a fészkelési territóriumok fény-
szennyezésének mértéke hatással van-e a hímek területhűsé-
gére. Ezért a bárdudvarnoki mintaterületen elkezdett kutatás 
keretében egyedi fém- és színesgyűrű kombinációval jelöljük a 
fészkelő fekete rigókat (1. kép) és ellenőrizzük visszatérésüket 
korábbi költőterületükre. 

FÉNYSZENNYEZÉS HATÁSA A MADARAK 
TÁJÉKOZÓDÁSÁRA ÉS VONULÁSÁRA                                    

Az északi mérsékelt éghajlati övben elsősorban a téli táplálék-
hiány miatt madarak milliói hagyják el költőterületüket minden 
ősszel és nagy részük Dél-Európába vagy Afrikába repül telelni. 
A fényszennyezés vonuló madarakra gyakorolt hatása térben 
és időben sem egyforma mértékű és nem egyenlő következ-
ményekkel járó jelenség. Sokkal több madár vonul ősszel, mint 
tavasszal, ilyenkor a fiatal, tapasztalatlan madarak nagyobb 
veszélynek vannak kitéve, különösen a városi környezetben. 
Ugyanakkor a tavasszal előforduló madárpusztulások, orien-
tációs zavarok közvetlenül lehetnek nagyobb negatív hatással 
a fészkelési viszonyokra. Több madárfaj őszi és tavaszi vonu-
lási útvonala eltérő (hurokvonulás), ezért a fényszennyezési 
kitettsége is más lehet a különböző vonulási időszakokban. 
A vonulási útvonal hossza is fontos tényező a fényszennyezés 
szempontjából, ugyanis a rövid távú vonulók, melyek a Föld-
közi-tenger partvidékén telelnek (pl. vörösbegy), veszélyezte-
tettebbek lehetnek a hosszú távú vonulókhoz és Afrikában, a 
Szaharától délre telelőkhöz (pl. füsti fecske) képest, mert sok-
kal több időt tartózkodnak az éjszaka kivilágított területeken.

A telelést sikeresen túlélő madarak tavasszal visszavonulnak 
költőterületükre. A madarak nagy része, elsősorban a kisebb 
testű, hosszú távú vonulók éjszaka vonulnak nagy csapatok-
ban, hogy így is csökkentsék a predációs kockázatot. Ehhez 
azonban jól kell tájékozódniuk a sötétben, hogy követni tudják 
a genetikailag kódolt, megfelelő vonulási irányt és biztonság-
ban elérjék telelőterületüket. Ebben nagy segítségükre van-
nak a csillagok, mert a madarak tanulás révén képesek meg-
állapítani a csillagos égbolt látszólagos forgási középpontját, 
az északi irányt. Ha a madarak nem észlelik a csillagokat, mert 
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azok természetes fényét a mesterséges fényforrások erősebb 
fénye elnyomja, akkor a madarak nehezebben tartják a telelő-
területre/költőterületre vezető vonulási irányt. A Holdról visz-
szaverődő fény is segíti a madarak tájékozódását. Az éjszaka 
vonuló vörösbegyek eltévedhetnek, ha nem látják a Holdat. 
Azonban radarvizsgálatok bebizonyították, hogy az éjszaka 
vonuló madarak felhős, borús időben is vonulnak, amikor a 
csillagokat és a Holdat nem láthatják. Ilyenkor az orrnyílásaik 
fölött elhelyezkedő mágneses kristályokkal és a szem ideg-
hártyájában lévő speciális, a fény hullámhosszára érzékeny 
molekulák (kriptokróm, CRY1), valamint a háromosztatú ideg 
segítségével − ma még nem teljesen tisztázott módon −, érzé-
kelik a Föld mágnesességének térerejét és a mágneses erővo-
nalak vízszintestől való lehajlásának szögét. A Hold és a csillag 
orientációval szemben előnye a mágneses tájékozódásnak, 
hogy a mágneses erővonalak nem változnak a napszakoktól 
és az évszakoktól függően. Ezért a vonulás során a madarak 
gyorsan, egy-két nap alatt tudnak akklimatizálódni az újabb 
és újabb földrajzi helyek mágnesességének irányához és in-
tenzitásához. Ezt a gyors adaptációt megzavarhatják a vonulás 
közbeni pihenőhelyek mesterséges fényforrásai, különösen, 
ha kis intenzitású vörös, hosszú hullámhosszú vagy fehér fényt 
bocsátanak ki. Ugyanis ilyenkor az égitesteket is kevésbé lát-
ják és a mágneses tájékozódásuk is romlik. Ilyenkor az éjszakai 
égbolt mesterséges fénnyel történő szennyezése, az égbolt 
háttérfényességének megnövekedése gyakran vezet vonuló 
madarak tömeges eltévedéséhez, a hosszú távú repüléshez 
szükséges energiaraktáruk kimerüléséhez, végül nagyszámú 
pusztulásukhoz. Különösen gyakori ez világvárosok, mint pl. 
New York területén épített magas, kivilágított toronyházak 
esetén. Énekesmadarak, kakukkfélék és amerikai vörös vércse 
is volt a kivilágított toronyházak által átmenetileg csapdába 
esett madarak között. A mesterséges fényt összetéveszthetik 
a hajnali világossággal, ami leszállásra kényszeríti őket olyan 
városi területeken, ökológiai csapdákban, ahol nem találnak 
megfelelő és elegendő táplálékot ahhoz, hogy a repüléshez 
energiát biztosító zsírt halmozzanak fel vonulásuk folytatásá-
hoz. Szélsőséges esetben éhen is pusztulhatnak. Az erős fény 
a madarak látását is megzavarhatja és ennek következtében 
tömegesen ütközhetnek az épületek ablakainak. Észak-ame-
rikai adatok szerint évente kb. 4-5 millió madár pusztul el 
épületnek ütközés következtében. Egy kivilágított tv-torony 
egyetlen éjszaka 20 000 madár pusztulását okozta. Az Északi-
tenger partvidékén vonuló madarakon (sirályok, récék, raga-
dozó madarak, parti madarak, énekesmadarak stb.) vizsgálták 
a fény spektrális hatásait. Megállapították, hogy a vörös és a 
fehér fény a korábbi tapasztalatokkal megegyezően zavarja a 
madarak tájékozódását és csapdába ejtheti azokat, különösen 
felhős éjszakákon. A kék és zöld, rövidebb hullámhosszú  vagy 
nem látható hosszú hullámhosszú fénysugarak viszont kedve-
zőbbek  a madárvonulás és orientáció szempontjából. 

A fényszennyezés csökkentheti a madarak vonulási aktivitá-
sát, növelheti a nem vonuló madarak arányát egy adott popu-
lációban. A városok éjszakai megvilágítása a mérsékelt éghajlati 
öv téli hónapjaiban elősegítheti a hosszabb ideig történő táp-
lálkozást, ezért a ruderális környezetben fészkelő vörösbegyek, 
fekete rigók a városokba húzódnak, ahelyett, hogy délebbre 
vonulnának. A megvilágítás hatása azonban nem csak városok-
ban hat a madarak vonulására, megvilágított erdőben is áttelel-
nek a fekete rigók ellentétben a sötét kontrollterületekkel, ahol 
nem voltak megfigyelhetők fekete rigók télen. A vörösbegy is 
előbb, már januárban visszatér a megvilágított erdőbe, mint a 
sötét erdei fészkelőhelyre. A rezidens és korábban visszaérkező 
madarak előnyben vannak a jobb territóriumok elfoglalásában a 
később érkezőkkel szemben. 

ÖSSZEFOGLALÁS                                                                                        

Az éjszakai megvilágítás (ALAN) csillagászati és ökológiai 
fényszennyezése is negatívan hathat a madarak túlélésre és 
szaporodásbéli esélyeire. A hatásokat és következményeiket, 
valamint ezek feltárására, mérséklésére irányuló kutatásokat 
és gyakorlati tevékenységeket időben és térben is két részre 
oszthatjuk: költési időszakra és vonulási-telelési időszakra, vala-
mint kötőterületre és vonuló-telelőterületre.

Következmények költési időszakban, költőterületen:
• nappali aktivitás megnő, 
• énekesmadarak korábban énekelnek, 
• alvási zavarok jelentkeznek, 
• kerülik a megvilágított fészkelésre alkalmas területeket, 
• ivarmirigyek rendellenes fejlődése, 
• hormonok (pl. tesztoszteron, melatonion) termelődésének 

gátlása, 
• páron kívüli párzás lehetősége megnő, 
• territóriumot védő agresszivitás csökken, 
• tojásrakás, fiókakelés előbbre tolódik, 
• tojásszám csökken, 
• kelési siker csökken.
Következmények vonulás-telelés időszakban, vonuló-telelőte-

rületen:
• éjszaka vonuló madarak tájékozódása zavart, 
• eltérés az öröklött vonulási iránytól, 
• kényszerű leszállás táplálkozásra, zsírraktározásra, telelésre 

alkalmatlan területeken, 
• világító testeknek történő ütközés következtében nagyará-

nyú pusztulás.
A kivilágított települések, 

vonalas létesítmények szabá-
lyozatlan, növekvő és tartós 
éjszakai megvilágítása komoly 
ökológiai kockázatot jelent, el-
sősorban az emberi környezet-
ben élő madarak termékeny-
sége, valamint a hosszú távú 
és éjszaka vonuló madarak túl-
élése szempontjából. A továb-
bi kutatások feladata feltárni, 
hogy az ALAN különböző for-
rásainak reprodukciós és mig-
rációs magatartásokra, illetve 
stratégiákra gyakorolt hatása 
milyen evolúciós változásokat 
okoz az egyedek, a madárpo-
pulációk és az életközösségek 
(biocönózis) szintjén. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS                                                                           

Jelen publikáció az EFOP- 3.6.2-16- 2017-00014: „Nemzetközi 
kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának 
területén” projekt támogatásával valósult meg.
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Habár az emberi érzékelés nem elég érzékeny ah-
hoz, hogy lássuk a természetes éjszaka színeit, a 
valódi színek meghatározhatók kísérletekből. Egy 
spektroradiométerrel megmértük az éjszakai égbolt 
és a szürkület átmeneteinek színképi összetételét. A 
kapott adatok alapján lehetővé vált, hogy az éjszakai 
égbolt fényképeit valódi színeket tartalmazó képekké 
konvertáljuk. Habár az égbolt színe inkább vöröses 
vagy barnás, a publikált asztrofotók többségét a kékes 
tónusok felé húzták el. Az éjszakai kék égbolt iránti 
igényre a művészettörténetben is számos példát talá-
lunk. Cikkünkben összehasonlítjuk az általában hasz-
nált színeket a valósággal, és kiemeljük a leképező esz-
közök megfelelő kalibrációjának fontosságát. 

The human perception is not sensitive enough to see the 
colours of the natural night, but it is possible to determine 
the exact colours from experiments. We measured the 
spectral distribution of the night sky and the transitions 
during twilight by a sensitive spectroradiometer. The 
obtained data make it possible to convert photos of the 
night sky to colour-calibrated images.  Although the 
colour of the night sky is indeed reddish or brownish, 
the majority of the published night sky photos are shif-
ted to the bluish tones. The wish for the nocturnal blue 
skies originates even in the history of art.  We provide a 
comparison of the usually used colours and the reality 
and emphasize the importance of correct calibration of 
the imaging devices.

1. BEVEZETÉS                                                                                           

A digitális kamerák fejlődésének jóvoltából az éjszakai égbolt 
fényképezése elérhetővé vált minden érdeklődő számára − 
már egyes okostelefonok is képesek elfogadható képeket ké-
szíteni éjszaka is. Folyamatosan bukkannak fel képek a szociális 
médiában, de a kiállítótermekben is. Vajon mennyire adják visz-
sza az éjszakai égbolt tényleges színvilágát ezek a képek? Ha 
a tényleges emberi érzékelésre gondolunk, akkor semennyire, 
hiszen a természetes égbolt fénysűrűsége jócskán a fotopos 
érzékelés határa alatt van, mindössze a fényesebb csillagok 
színét vagyunk képesek érzékelni. A valódi szabadszemes lát-
vány ennek megfelelően szürke, és nagyon kontrasztszegény. 
Ennek ellenére jogos igény van arra, hogy a tényleges színeket 
is megmutassuk. A színek elmélete adott, ismert az égbolt szín-
képe, ebből pontosan megadhatjuk a színeket. 

Érdekes módon a fényképekről általában nem a valódi 
szín köszön vissza. Az átlagos asztrotájkép-fotós éjszaka is 
„kékítőt old az ég vizében”, aminek következményeként sor-
ra bukkannak elő a valóságtól elütő színű képek. A digitális 
fényképezés elterjedésekor az éjszakai kék égbolt „igénye” 
erősen megvolt [1]. Megszoktuk a kék ég képzetét, és például 
az állatövi fényről tudjuk, hogy az a naprendszer poráról visz-
szaszórt napfény, ezért „ezüstös” derengésre számítunk. Így 
is lenne, ha nem lenne egy szemernyi fényszennyezés sem. 
Sajnos Európa közepén nem számíthatunk csodára, még a 
csillagoségbolt-parkokban is van némi fényszennyezés. De 
vajon milyen lenne az égbolt fényszennyezés nélkül, akkor a 
kék szín dominálna? Megmutatjuk, hogy nem!

2. EGY KIS VISSZATEKINTÉS                                                                    

A lazurkő (az elnevezés is érdekes: lapis lazuli − a latin kő 
és arab ég szavakra vezethető vissza, az ókori egyiptomiak 
„ég kő”-nek nevezték) volt a fő alapanyag, amiből kék fes-
téket tudtak készíteni. A lazurit legtöbbször vaspirit szem-
cséket tartalmaz, így aztán a legszebb kövek úgy néznek 
ki, mint a csillagos égbolt. Ezzel a mélykék ultramarin (ultra 
marinus: tengeren túli) kékkel díszítették sok esetben már 
az ókorban is a templomok belsejét. Több római templom 
maradványban találtak ezzel festett csillagos égboltot. Ezt 
a motívumot később is megtaláljuk. Michelangelo előtt a 
vatikáni Sixtus-kápolna boltozata is kék alapon arany csilla-
gokkal volt díszítve, és ma is számtalan templomot találunk 
ezzel a motívummal. Talán a legszebb, legismertebb példa 
a Párizs belvárosában található 13. Századi Sainte-Chapelle 
mennyezete, ami ugyan 19. századi restaurálás eredménye, 
de a fennmaradt eredeti színminták alapján újították föl. 
Említésre méltóak a festett kazettás templommennyeze-
tek is. Patapoklosi református templomának kazettái is kék 
alapon jelenítik meg a bolygókat. Több festmény született 
„Csillagos éj” címmel, a legismertebbek Vincent van Gogh és 
Edvard Munch alkotásai. Van Gogh utolsó vásznainak egyi-
ke az Auvers-i templom c. festmény. Nappal van, de az egé-
szen sötét ultramarinnal megfestett ég nyomasztóan hat a 
templom tömegére. A bazilika ablakairól ugyanez a telített 
kék tükröződik. Salvador Dalí: A polgárháború előérzete c. 
festménye is részben egy ilyen kék égnek köszönheti erőtel-
jes hatását. Van Tizianónak egy mitológiai témát feldolgozó 
képe: Bacchus és Ariadné. Bacchus így vigasztalja Ariadnét: 
„Tőlem megkapod az egész világot, hozzá az eget meg a 
csillagokat is.” Az ég telített ultramarin, a bal felső sarok-
ban nyolc csillag ragyog egy homogén, térhatást nélkülöző 
mélykék felületen. 

Kizárólag kék égbolttal találkozunk. A modern színelmélet 
és mérési eljárások nélkül talán nem is lehet más elképze-
lésünk: ameddig érzékelni tudjuk az égbolt színét, az folya-
matosan kék érzetet kelt. A Hold világította éjszakai égbolt 
is láthatóan kék, előtte a csillagokkal ez is megerősíti az el-
képzelésünket. A holdfény látszólagos kékes színe azzal is 
magyarázható, hogy a szem érzékenységének csúcsértéke 
gyenge fényben eltolódik a spektrum kékes tartománya felé.
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1. ábra  Részlet Tiziano Bacchus és Ariadné című festményéből



Később a színes diafilm használata megerősítette ezt a ké-
pet. Igaz, ma már tudjuk, hogy a diára készült felvételek azért 
sikeredtek kékre, mert a nappali rövid expozíciós időre ter-
vezett nyersanyag hosszú expozíciós idejű használata (amire 
éjjel szükség volt) elhúzta a színeket a kék irányába. A színes 
mozifilmek hőskorában az érzéketlen filmek miatt az éjszakai 
jeleneteket is nappal forgatták, egy kissé alulexponálva és 
kék szűrővel. Az eredmény az amerikai éjszaka, ami megerő-
sítette a kék éjszakai égbolt képzetét. „Amikor éjszakai jelene-
tet vesznek fel fényes nappal, szűrőt tesznek az objektív elé” 
− mondja Truffaut az Amerikai éjszaka című filmben, amiben 
színészként is megjelenik, ő alakítja a történetbeli rendezőt. 
„Day for night” szűrőről van szó a jelenetben. „Ha természetes 
megvilágításban wolframműfényre érzékenyített filmre for-
gatunk, színszűrő nélkül általános kékes hatás jön létre. Ha a 
szereplőket 3200 K-es fényekkel világítjuk meg, a testszínek 
meleggé válnak, a háttér pedig kékes színű marad. Amikor 
„holdfénytől” eredő főfényként a nap szerepel, a derítőfény-
nek környezeti megvilágításnak kell tűnni” − írja Vagyóczky 
Tibor a Film- és tévéalkotók kézikönyvében [2]. 

3. A SZÜRKÜLET ÉS A HOLDAS ÉJ SZÍNEI                                  

A vörösen izzó naplementék megkapó látványán túl az ég-
bolt alkonyati és a pirkadati fényei még igen sok érdekességet 
tartogatnak a figyelmesebb szemlélő számára. A napkorong 
horizont alá bukásával a légkör magasabb rétegeit még egy 
ideig közvetlenül éri a napfény, vagyis a magasban később 
nyugszik, illetve korábban kel a nap. Ez a körülmény a szür-
kületi fényviszonyok gazdag repertoárját eredményezi. A lég-
kör naplemente után csak fokozatosan borul árnyékba. Tiszta 
légkör esetén kelet felé, az égbolt átellenes részén a horizont 
fölött magunk is megpillanthatjuk azt a sötétebb sávot, mely 
tulajdonképpen magának a Földnek a légkörre vetülő árnyéka. 
A Földárnyék fölötti rózsaszín sávot Vénusz övének is hívják, 
melynek világosabb árnyalata arról tanúskodik, hogy abból 
az irányból már a viszonylag sűrűbb légrétegeket (felső tropo-
szférát) érő közvetlen napfény szóródik vissza. Az égbolt külön-
böző irányaiból érkező fények spektruma, színe – különösen a 
horizont fölött – gyors ütemben változik a napmagassággal, 
így egyes jelenségeket látványosabb formában csak pár percig 
láthatunk. A fejünk fölötti kék égbolt a szürkület idején egyre 
sötétebb, telítettebb mélykék árnyalatúvá válik.

Szürkületkor a felhők is magasságuk sorrendjében kerül-
nek a Föld árnyékába. A felhők normális esetben csak a tropo-

szféra alsó 10-12 km-es rétegében fordulnak elő. Esetenként 
azonban a sztratoszférában, kb. a 15-25 km-es magasságban, 
illetve a mezoszféra tetején, a 80 km-es magasság környékén 
is képződhetnek jégkristályokból álló felhők. Sötétedéskor 
ezen magasabb felhőket még hosszabb ideig közvetlen nap-
fény éri. A mezoszférában kialakuló felhőtípust minden év 
június és július hónapokban hazánkból is megpillanthatjuk 
egy-egy alkalommal, de csak szürkületi időpontokban (-6 
és -16 fokos napmagasság mellett). Az északi horizont fö-
lött megjelenő, ezüstös fényű, fátyolfelhőzetre emlékeztető 
jelenség a sötét égi háttér mellett szinte világít az égbolton. 
Ezért kapta az éjszakai világító felhő (Nighttime Noctilucent 
Cloud, NLC) elnevezést, bár az éjszaka közepén nem láthat-
juk, illetve a felhőnek nincs saját fénye [3].

A színkép ismeretében az emberi szemre jellemző szabvá-
nyos CIE színmérő észlelő függvények segítségével meghatá-
rozhatók a CIE xyz színösszetevők. Ez már egyértelműen de-
finiálja a színeket, amelyek a használt eszköz (monitor vagy 
nyomtató) saját RGB vagy CMYK színterébe transzformálha-
tók. Nem elég hangsúlyozni, hogy a legjobb eszközök sem 
képesek valósághűen visszaadni az összes színt! Még amikor 
színhűségről beszélünk, nyomtatásban akkor sem azt látjuk, 
amit a valóságban.

A holdfény világította éjszaka kérdése egyszerűnek tűnik: 
a Hold a Napfényt veri vissza, a felülete jó közelítéssel szürke, 
azaz a környezetünket érő megvilágítás ugyanolyan összeté-
telű, mint nappal, a színek sem változnak. Mindez csak akkor 
kezd változni, amikor a Hold lenyugvóban vagy kelőben van, 
és az égbolt egyéb fényei keverednek a holdfénnyel. A nap-
pali égbolt kék színét a levegő molekuláinak Rayleigh-szórása 
okozza. A rövidebb hullámhosszú fény erősebben szóródik, 
a színkép kék oldala erősödik fel, és kombinálva az emberi 
színlátással, kapjuk a jellegzetes tónust. Ennek ellentéteként 
a Nap maradvány fénye nyugtakor és keltekor erősen vöröses 
lesz. Ebből arra következtethetnénk, hogy a szürkület végső 
szakaszában már a felettünk lévő légrétegeket is a vörösödött 
napsugarak világítják meg, és ezért a szóródott fény sem le-
het kék − akár a vörös felé tolódhat. A tapasztalat azonban 
ezt nem igazolja, amíg érzékeljük a színeket, az égbolt mély-
kék. Ez meglepőnek tűnik még akkor is, ha az átmeneti tarto-
mányban eltolódik a színlátásunk. A mérések is a szürkületi 
kék színt igazolják − vajon mi lehet ennek az oka?

A fényszennyezés pontos méréséhez (lásd a mérésekkel 
foglalkozó cikkünket ebben a számban) egy érzékeny Konica 
Minolta CS 2000A spektroradiométert használunk − ezzel az 
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2. ábra  Földárnyék és a Vénusz öve pirkadatkor a Csóványosi Kilátóból 
nyugati irányban. A felvétel készítésének pillanatában 
a Nap 4 fokkal tartózkodott a horizont alatt

3. ábra  Éjszakai világító felhő (NLC) 2019. június 21-én este 10 óra 
körül (−10 fokos napmagasság). A kékes, ezüstös árnyalathoz az 
ózonréteg hullámhossz függő fényelnyelése is hozzájárul



eszközzel megbízható spektrumot kapunk az éjszakai égbolt-
ról is. Tanulságos a 4. ábrán látható színkép sorozat.

A szürkületben és holdnyugta előtt készült színképekből 
úgy válogattunk össze egy párost, hogy a rövid és hosszú 
hullámhosszokon leginkább átfedjenek. A holdfényes spekt-
rumban felismerhető a Nap színképe, a szürkületi időszak-
ban viszont az 500-650 nm közötti sávban lecsökkent a fény 
radianciája. Ennek az az oka, hogy a magasabb légrétegeket 
érő már vörösödött napfény hosszasan halad az ózon rétegen 
keresztül. Az ózonnak viszont van egy jellegzetes elnyelési sa-
játsága, a Chappuis-elnyelés. Ez okozza a „kiharapott” részt a 
spektrumban, és egyben azt is, hogy szürkületben is kék ma-
rad az égbolt színe. A spektrum alapján adódnak a CIE szín-
koordináták. A nyugvó Hold idején x=0,32 és y=0,34 értéket 
mérhetünk, ami kb. 6100 K korrelált színhőmérsékletnek felel 
meg. A holdnyugta után kissé a narancs irányba tolódik a szín 
(x=0,37, y=0,37 és kb. 4150 K) és a szürkületben kékessé válik 
(x=0,28, y=0,28, ~11200 K).

A bemutatott spektrum jellegzetessége még 558 nm-nél 
az oxigén természetes fénylése 90-100 km magasságban, a 
700 nm feletti tartomány pedig a hidroxil gyökök fényléséből 
származik. Az oxigénnek van még egy természetes sugárzása 
630 nm-en és a nátrium is képes világítani 589 nm-en.

4. A TERMÉSZETES ÉJSZAKAI ÉGBOLT                                      

Hazánkban a természetes égbolt már nem észlelhető közvet-
lenül, a mesterséges fények mindenhol jelen vannak. Azon-
ban halvány jelenségek esetén is van reményünk azok detek-
tálására differenciális mérésével. Az 5. ábrán az állatövi fény 
színképének meghatározását mutatjuk be a Zselicben. Az 
egyik színkép (naranccsal jelölve) az állatövi fény felső részé-
nek a spektrumát mutatja, a világoskékkel jelölt mérési pon-
tot úgy választottuk, hogy a fényszennyezés mértéke hasonló 
legyen, de egy kicsivel távolabb (az Orion szomszédságában). 
Mindkét spektrumban könnyen beazonosítható a légkörfény 
(ami a levegő természetes fénylése nagy magasságban) − a 
jellemző két oxigén (558 és 630 nm-en) és nátrium (589 nm) 
vonalakkal, valamint 700 nm fölött az OH gyökös sávos su-
gárzása látható. A fennmaradó vonalas komponensek a CFL 
lámpák mesterséges fényét jelzik, kisebb mértékben megje-
lennek a nátriumlámpák és LED-ek is. 

A méréskor a választott irányok jók voltak, a két spektrum 
különbségéből (fekete görbe) jól eltűntek a fentebb felsorolt 
komponensek. A halvány visszamaradó jel jól korrelál a Nap 
spektrumával.

Az eddigiekben bemutatott, és több más, a Zselicben ké-
szült spektrális méréssel párhuzamosan fényképfelvételeket 
is készítettünk. Ezekkel kiegészítve a méréssel foglalkozó cik-
künkben bemutatott kalibrációs eljárást, olyan színi kalibráci-
ót és konverziót készíthetünk, amivel a fényképezőgép nyers 
felvételeiből a CIE színkoordinátáknak megfelelő színhelyes 

fotókat készíthetünk. Ezzel ellentétben a legtöbb asztrofotós 
egy egyszerű módszert használ: a kamera színhőmérsékle-
tét (ami a megvilágító feltételezett színhőmérsékletét jelöli) 
3000-4000 K közé állítja be. Ezzel a kép színei automatiku-
san a kék felé tolódnak el. A 6. ábrán összehasonlítjuk a két 
módon feldolgozott képet. A fotó Sony A7SII kamera és 
Samyang 24mm T1.5 optikával (ISO6400, T1.5, 6 másodperc 
expozíciók) készült a Gila Cliff Dwellings Natural Monument 
(Új-Mexikó) védett területen, ahol a fényszennyezés nem 
mutatható ki. 28 felvétel lett összefűzve egy teljes égboltot 
lefedő panorámává. A feldolgozás a fényszennyezés mérés-
hez használt programunkkal történt. 

A szokványos és a színre korrigált processzálás között egyér-
telmű a különbség. A bal oldali képről nem tudjuk megmon-
dani pontosan, hogy mi okozza a kép kifényesedését, bár a 
légkörfény így is beazonosítható. A helyesen színkezelt képről 
egyértelműen kiderült, hogy nagyon intenzív volt az oxigén 
zöld fénylése, de ami még fontosabb, egy nátrium esemény is 
történt − ez okozza az inhomogén narancsszínű világos terüle-
teket. A nátrium esemény ritkább, erősebb napkitörések után 
tud létrejönni, itt is ez volt a jelenség háttere. A kékre-húzott 
feldolgozással a nátrium esemény gyakorlatilag eltűnik a kép-
ről, a helyes feldolgozással viszont láthatóvá válik.

5. KONKLÚZIÓ                                                                                             

A természetes körülmények között végzett égbolt minőség 
méréseknél nagyon fontos a színi információ pontos ismere-
te. Enélkül lehetetlen beazonosítani az égbolt extra fénylése-
it. Csak egy színben készült mérések, vagy akár csak a rossz 
színi feldolgozás elrejti előlünk az égbolt természetes jelensé-
geit. A légkörfény − elsősorban az oxigén és nátrium vonalas 
sugárzása a naptevékenység függvényében jelentősen válto-
zik. Ha ezt nem vesszük figyelembe, arra a hamis következte-
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4. ábra  Az éjszakai égbolt spektruma holdnyugta előtt (narancs-
színű görbe), teljes sötétben (fekete) és a szürkület elején (kék) 

5. ábra  Az égbolt spektruma az állatövi fényben (narancs) és 
attól távolabb (kék) és a két színkép különbsége (fekete)

6. ábra  Teljes égbolt fotó két eltérő feldolgozással. Balra: mester-
ségesen kékítve a kamera 3200 K-es színhőmérsékletét szimulálva, 
jobbra: színre kalibrált képkezelés

A Paks II. projekt újabb fontos 
uniós zöld lámpát kapott



alátámasztotta, hiszen a két új blokk a befektetett tőke megté-
rülése mellett jelentős profitot is fog termelni. Az Európai Unió 
azt is elismerte, hogy Magyarországnak jogában állt közvetle-
nül szerződést kötni az orosz féllel a két új blokk szállításáról.

Magyarország felelős energia- és klímapolitikai döntései ré-
vén 2030-ra a hazai villamosenergia-termelés 90 százaléka klí-
mabarát lehet, különösen a Paks II. Atomerőmű megépítésének 
és a naperőművi kapacitások jelentős fejlesztésének köszönhe-
tően. Itt érdemes megjegyezni, hogy ez az arány Németország-
ban 2030-ig a legjobb esetben is csak 65 százalékos lehet.

Az atomerőművek jövőképével kapcsolatban érdemes 
megemlíteni azt is, hogy a nemzetközi trendhez kapcsolódva 
2019 végén az Európai Parlament is egy olyan állásfoglalást 
fogadott el, amelyben elismerte, hogy az atomenergia – mint 
karbonmentes áramtermelési mód – szerepet játszhat az ég-
hajlatváltozás elleni küzdelemben, és jelentős részesedést kap-
hat az európai villamosenergia-termelésben.

Az újabb uniós zöld jelzés azt jelenti, hogy Magyarország 
kormányának felelős és szuverén döntése a két új orosz blokk 
megépítésével kapcsolatban szakmailag helyes és indokolt, va-
lamint az európai jognak és jövőképnek is megfelelő döntés.

A magyarországi ellátásbiztonsági és klímavédelmi célok 
elérésének érdekében, valamint ahhoz, hogy az olcsó villamos 
energia rendelkezésre álljon, létszükséglet a két új paksi, VVER-
1200 típusú blokk mihamarabbi, a legbiztonságosabb módon 
történő megépítése.                                                            Hárfás Zsolt

HÍREK

tésre juthatunk, hogy változott a fényszennyezettség szintje. 
Ezt elkerülhetjük a korrekt feldolgozással.

Habár a művészettörténeti példák és a kortárs asztrofo-
tográfia is az égbolt kékségét sugallja, a valóságban az égbolt 
természetes színe, leszámítva a nappali és szürkületi idősza-
kot, inkább a vörös/narancs irányba tolódik el. Extrém lég-
körfény esetén a természetes árnyalat pedig még inkább na-
rancs vagy zöldes tónusú lehet. Érdekes megjegyezni, hogy 
napjainkban hosszas keresés után is mindössze egy korrekt 
hivatkozást találunk az éjszakai égbolt korrekt színére [4], de 
a szerző ott sem tárgyalja a színi kalibráció korrekt módját. Ez 
is jelzi, hogy időszerű ezzel foglalkozni, a mérések szempont-
jából pedig nélkülözhetetlen a korrekt színkezelés.

A bemutatott kutatást az EFOP 3.6.2-16-2014-00014, Nem-
zetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgá-
latának területén pályázat támogatta.
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M., Fehér B., Szabó D.: Felhőatlasz – A felhőkről mindenkinek, OMSZ, Bu-
dapest, 2017

[4]  https://clarkvision.com/articles/color.of.the.night.sky/                            

A Paks II. projekt újabb mérföldkövéhez érkezett, miután 
az Európai Bizottság jóváhagyta a beruházással kapcsola-
tos terület-előkészítési munkákat is szabályozó kormány-
rendelet tervezett módosítását. A döntés lehetővé teszi, 
hogy már az OAH létesítési engedélyének kézhezvétele 
előtt – külön engedély birtokában – megkezdődhessenek 
a földmunkák a Paks II. Atomerőmű építési területén. Ezzel 
egyértelműen megdőlt a Paks II. Atomerőmű hazai és nem-
zetközi ellenzőinek azon állítása is, hogy ezt a módosítást 
Brüsszel úgysem fogja jóváhagyni.

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli mi-
niszter 2020. április 23-án arról tájékoztatta az MTI-t, hogy ez az 
újabb uniós döntés alátámasztja: a magyar kormány az európai 
gyakorlatnak és a nukleáris biztonsági előírásoknak megfelelő-
en kívánja módosítani a Nukleáris Biztonsági Szabályzatot.

A miniszter kiemelte, hogy az Európai Unió által is jóváha-
gyott módosítás alapján az engedélyes Paks II. Atomerőmű Zrt. 
a földmunkák engedélyezési eljárását csak három hónappal 
azt követően kezdheti meg, hogy a létesítési engedély iránti 
kérelmet benyújtották a hatóságnak. Ez idő alatt ugyanis az 
Országos Atomenergia Hivatal értékelni tudja az atomerőművi 
blokkokra vonatkozó létesítési engedély iránti kérelem alapve-
tő építési sajátosságait, illetve a nukleáris biztonsági előírások 
alapján azok kapcsolódását a terület-előkészítési munkákhoz.

A korábbi 6 legfontosabb uniós zöld lámpa
A Paks II. projekt az elmúlt években összességében 6 uniós jó-
váhagyást kapott. Az Európai Bizottság megállapítása szerint 
például a két új, VVER-1200 típusú blokk hazánkban, valamint 
uniós szinten is javítja az ellátásbiztonságot, elősegíti az uniós 
klímavédelmi célkitűzések teljesítését, továbbá megfizethető 
energiaárakat biztosít a fogyasztóknak. Emellett teljesíteni tud-
ja a legszigorúbb nukleáris biztonsági és sugárvédelmi előírá-
sokat is. A projekt megtérülését a Bizottság lezárult vizsgálata is 
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Fényszennyezés felmérést kezdtünk el a magyarorszá-
gi nemzeti parkokban. A digitális kamerákkal végzett 
multispektrális leképező mérések alapvető informáci-
ót szolgáltatnak a fényszennyezésről és az égbolt ál-
lapotáról. A mobil laboratóriumunk a fényképezőgé-
peken felül robot panorámafejekből és egy érzékeny 
spektroradiométerből áll össze, melyet kalibrációra és 
kiegészítő mérésekre használunk. Új metrikára teszünk 
javaslatot az égbolt minőségének jellemzésére: a „sö-
tét égbolt egység” (dsu) egyszerűen használható, SI-re 
visszavezethető egység, ami egy természetes választás 
konzisztens, digitális fényképezőgépeken alapuló méré-
sekre. Cikkünkben bemutatjuk a rendszerünk gyakorlati 
alkalmazhatóságát a természeti környezetben.

We have started a light pollution survey in the Hungar-
ian national parks. Multi-spectral imaging with digital 
cameras provides essential information on light pollution 
(skyglow) and sky quality. Our mobile laboratory consists 
of robotic panorama heads in addition to digital cameras, 
and a sensitive spektroradiometer for calibration and ad-
ditional measurements.  We recommend a novel sky qual-
ity metric the „Dark Sky Unit”, based on an easily usable 
and SI traceable unit. This unit is a natural choice for con-
sistent, digital camera-based measurements. In this pa-
per, we demonstrate the practical use of our system in the 
natural environment.  

1. BEVEZETÉS                                                                                               

A fényszennyezettség állapotát jól jellemzi a településektől 
távoli égbolt állapota, a megnövekedett háttérfényesség.  
Az éjszaka kifényesedése hatással van az ökoszisztémára, a 
tájképre. Ennek megfelelően a 2017-2026 közötti időszakra 
vonatkozó Nemzeti Tájstratégia is a szakpolitikai célok között 
sorolja fel a fényterhelés országos felmérését (pl. az égbolt 
fénysűrűség-eloszlásának meghatározásával) és a fényterhe-
lés állapotértékelését. A hazai csillagoségbolt-parkok (Zselic, 
Hortobágy, Bükk) felterjesztésekor már elvégeztük ezen te-
rületek égboltminőségének felmérését, az adott időszakban 
elérhető eszközökkel. A cikk megjelenésekor záruló „GINOP 
2.3.3: Digitális kamerára épülő mérőrendszer kiépítése a fény-
szennyezés biológiai környezetre gyakorolt hatásának nemzet-
közi monitorozására” projektünk jóvoltából nemzetközi szin-
ten is élenjáró, hordozható mérőrendszert sikerült kiépíteni, 
ezzel jelentős előrelépést értünk el a mérési technika terü-
letén. Ezen kívül, az „EFOP-3.6.2-16- 2017-00014: Nemzetközi 
kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának 
területén” projekt hathatósan hozzájárult az adatfeldolgozá-
si eljárások kidolgozásához és a tényleges mérések, kampá-
nyok elindításához. Az eddigi tapasztalatok alapján szüksé-
gessé vált egy új metrika kidolgozása is, mivel a korábban az 
irodalomban használt egységek sokszor egymással összeha-
sonlíthatatlanok, szinte bábeli zűrzavar alakult ki az égbolt-
minőség jellemzésére bevezetett mértékek között.

2. A MÉRŐRENDSZER                                                                               

A korábban leggyakrabban használt egyszerű mérőeszközök 
(pl. Unihedron Sky Quality Meter) lényegében megvilágí-
tásmérők, de látószögük korlátozott és úgy kalibrálják őket, 
hogy az égbolt egy részének átlagos sugársűrűségét (köze-
lítően fénysűrűségét) adják meg. A kezdeti időszakban ezek 
az eszközök hasznosnak bizonyultak, azonban csak az égbolt 
egy kis részéről szolgáltatnak információt, ráadásul a spekt-
rális érzékenységük eltér minden más mérőműszerétől. A 
digitális fényképezőgépek fejlődésével lehetővé vált, hogy a 
megfelelő minőségű halszemoptikával felszerelt kamerákkal 
precízebb méréseket végezzünk [1-2]. A képi sugársűrűség 
mérések új utat nyitottak az égboltminőség meghatározásá-
ban. A halszemoptikás rendszerek esetében egy komolyabb 
hiba maradt: éppen a horizont közelében, ahol a települések 
fénykupolája miatt nagyobb az égbolt fénylése a legerősebb 
a lencse vignettáló hatása, ami bizonytalanná teszi a méré-
seket.

A felsorolt problémák kiküszöbölésére dolgoztuk ki mobil 
laboratóriumunkat, ahol a halszemoptika használata helyett 
több felvételből álló mozaikot készítünk. Az általánosan hasz-
nált elrendezésben egy 24 mm fókuszú optikával 28 felvétel 
készítésére van szükség. Mivel manuálisan ennyi fotó készí-
tésére már problémás, egy robot panoráma fejjel végezzük 
a kamera mozgatását. Hazai körülmények között 6 másod-
perces expozíció a sötétebb helyszíneken is elegendő (ISO 
6400 és f/1.4 fényerő mellett), így egy-egy adott helyszínen a 
berendezés összeállításával együtt 10 perc alatt nagy felbon-
tású égboltfelvételt tudunk készíteni. 

A hordozható laboratóriumot kiegészíti egy Konica-
Minolta 2000A spektroradiométer, amelynek elsődleges 
célja a digitális fényképezőgépek kalibrációja. Az eszköz 
azonban eléggé érzékeny ahhoz, hogy a természetes körül-
mények között is mérjük az égbolt spektrális sugársűrűségét 
(ami akár mindössze 2nW/m2/sr/nm is lehet a színképtarto-
mány függvényében). A párhuzamos fényképezőgépes és 
spektroradiométeres mérés lehetősége tovább növeli a mé-
rések pontosságát.

3. A HASZNÁLT METRIKA                                                                      

A korábbiakban publikált mérések esetében általában 
fénysűrűségmérőt vagy csillagászati fotometriát használtak 
a kamerák kalibrálásánál. Ezekben az esetekben problémát 
jelent, hogy a kamera zöld csatornájának spektrális érzé-
kenysége eltér a CIE V(λ)  függvénytől és a csillagászati foto-
metriában használt V szűrőtől is. Ha a kalibrálásnál használt 
megvilágító, vagy éjszakai égbolt spektruma jelentősen eltér 
a mérni kívánt égbolt spektrumától, akkor a mérések jelentős 
hibával terheltek lehetnek. Egy másik motiváció egy jobban 
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1. ábra  Két kamera, Sony ILCE A7SMII (pontozott vonal) és Canon EOS 6D 
(folytonos vonal) spektrális válaszfüggvényének összehasonlítása a három 
színcsatornában. A görbéket a legnagyobb érzékenységre normáltuk



használható metrikára az, hogy a kamerák 3 színcsatorná-
ban mérnek, ezért célszerű a multispektrális méréstechnika 
irányába elmozdulni. Ez utóbbi szükségességét az is alátá-
masztja, hogy a természetes égbolt is sok olyan fényjelensé-
get mutat, amit monokróm mérésekkel nehéz megkülönböz-
tetni a mesterséges fénytől. Az ökoszisztéma szempontjából 
is fontos információ a spektrális összetétel.

Mivel a spektroradiométer segítségével megoldható a ka-
merák spektrális érzékenységének kimérése, a fentiek figye-
lembevételével az alábbi metrikát vezettük be a méréseknél:

Jelöljük az „X” színcsatorna (X=R, G vagy B) spektrális érzé-
kenységét SX(λ)-val. Akkor az L(λ)

spektrális sugársűrűséggel jellemzett célterület sávátlagolt 
spektrális sugársűrűségét megadhatjuk az

 <LX >  = ∫  SX(λ) L(λ) dλ / ∫  SX(λ) dλ                                              (1)

összefüggéssel. Ha ismert az L(λ) függvény, akkor elegendő 
SX(λ)-t relatív skálán ismerni. Erre példákat az 1. ábrán mu-
tatunk.  Az abszolút kalibrációval meghatározott SX(λ) függ-
vény viszont meghatározza azt a kalibrációs állandót, amivel 
az R, G vagy B pixelekből a mért sávátlagolt spektrális sugár-
sűrűség is meghatározható. 

A fényképezőgép pixeleinek digitális értékeiből egy nor-
mált kamera értéket származtatunk úgy, hogy a fekete szint-
nek 0, a telített állapotnak pedig 1 feleljen meg, majd ezt a 
számot korrigáljuk az expozíciós idő, a használt rekesz és 
érzékenység (ISO) értékre. Az így kapott mennyiség (jelöljük 
H-val) egy adott kameratípusnál arányos az adott színcsator-
na sávátlagolt sugársűrűségével. 

A kalibrációs állandót (KX) ennek megfelelően a  <LX > = KX 
H lineáris összefüggés definiálja.

Az abszolút spektrális érzékenységet is a H egységének 
megfelelően határozzuk meg a laboratóriumban, azaz így 
definiáljuk:

H = ∫  SX(λ) L(λ) dλ.                                                                           (2)

Az (1) és (2) egyenletek összevetéséből látható, hogy a ka-
librációs konstans:

KX = <LX > /H = ( ∫  SX(λ) dλ )-1.

A fenti definícióból látszik, hogy a kalibráció szempont-
jából a spektrális érzékenység integrálja a lényeges, a pon-
tos formája nem. Azonban más egységekkel való összeha-
sonlításnál az (1) definíció szerint a görbe alakja a lényeges 
faktor.

Az <LX >  mértékegysége értelemszerűen nW/m2/sr/nm – a 
nano (10-9) előtagot azért célszerű használni, mert a termé-
szetes égbolt sávátlagolt spektrális sugársűrűsége egységnyi 
nagyságrendbe esik. Az új mérőszám SI egységre vezethető 
vissza, emellett a használatával egyszerűen bemutatható a 
fényszennyezés mértéke a laikus közönségnek is, mivel gyakor-
latilag a természetes éjszakai felhős égbolthoz képesti arány-
számot jelöl. Ezért az egyszerűség kedvéért a következőkben 
bevezetjük a dsu (az angol „dark sky unit” kifejezésből; magya-
rul „sötét égbolt egység”) jelölést (1 dsu = 1 nW/m2/sr/nm). 
Szerencsés lehet, a szűrőfüggvény jelölése az egységben (pl. 
dsuG vagy általánosan dsuX).

Habár az egységet elsősorban a digitális kamerák R, G és 
B szűrőjéhez használjuk, bármely más spektrális érzékeny-
ség mellett is használható. Ez lehetővé teszi, hogy közelítő 
átváltást számoljunk az egyéb egységek felé. Példaként, 
ha a világítástechnikában jobban ismert CIE V(λ) szűrőből 

indulunk ki, akkor egzaktul adódik, a dsuV és a cd/m² egy-
ségek közötti átváltás a következő módon származtatható: 
Adott L(λ) spektrális sugársűrűség esetén a fénysűrűség 
az L=683 ∫ SX(λ) L(λ) dλ [cd/m²], a fenti definícióból és tudva, 
hogy a V(λ) függvény integrálja 106, azt kapjuk, hogy 
1 dsuV  = 10-9 * 683 *106 cd/m² = 7,24 *10-5 cd/m² = 72,4 μcd/m². 
Hangsúlyozzuk, hogy egzaktul csak a V(λ) szűrő esetén igaz 
ez a váltás. Ehhez legközelebb a kamera zöld (G) szűrője van. 

Természetes sötét derült égbolt esetén a három szűrő-
vel kapott érték közel van egymáshoz, a kékben mért ala-
csonyabb, mivel az kevésbé érzékeny az oxigén 558 nm és 
630 nm-es sugárzására. Az oxigén sugárzása azért is fontos, 
mert természetes körülmények között ez határozza meg az 
égbolt sugársűrűségét, fényességét. 80 km-es és magasabb 
légrétegekben több elem és vegyület természetes módon 
gerjesztődik a nappali UV sugárzás hatására, és éjszaka 
kemolumineszencia jóvoltából világít. Az 558 nm-es vonal az 
erősebb – ezért fényszennyezés-mentes helyen a zöld csator-
na dominálhat.

4. ALKALMAZÁSOK                                                                               

A bevezetőben is említett EFOP pályázat keretében elindult a 
hazai nemzeti parkok fényszennyezettségének felmérése. Az 
égbolt és a környezet egészét lefedő képi mérések készülnek 
számos területen. Az eddigi időszakban mérések készültek a 
Fertő-Hanság, Bükki, Aggteleki, Hortobágyi Nemzeti Parkok 
területén, a Zselici és Gerecse Tájvédelmi Körzetekben és az 
Illancs kistérségben. Az eddig felmért területek mindegyike 
alkalmas lehet csillagoségbolt-parkok kialakítására. Alkalom-
szerűen méréseket végzünk külföldi területeken is, egyéb 
együttműködés keretében. 

Az eltérő területeken végzett mérések lehetővé teszik azt, 
hogy összehasonlítsuk a különböző fényszennyezettségű 
területek éjszakai állapotát. A kanadai űrügynökség sztrato-
szféra ballon kísérletéhez kapcsolódva lehetőségünk volt egy 
olyan helyszínen is mérni az éjszakai égbolt minőségét, ahol 
a fényszennyezés elhanyagolható. A természetes égboltú 
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2. ábra  Egy fényszennyezés-mentes (Ontario, Kanada, balra), és a hazai 
egyik legjobb (Zselici Csillagpark, jobbra) égbolt összehasonlítása. Részletes 
leírás a szövegben.
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területek definiálják az égbolt minimális sugársűrűségét 
mindhárom színcsatornában. A 2. ábrán összehasonlítjuk a 
zselici csillagoségbolt-parkban ideális időjárási körülmények 
között készült méréseket a Kanadában (Timmins, Ontario 
várostól nyugatra) kapott megfigyeléssel. Jól látható, hogy 
még Magyarország legsötétebb helyei is fényszennyezéssel 
terheltek. 

Az ábrán fölül színhelyes, azonos módon processzált 
fényképek láthatók, alul pedig a sávátlagolt spektrális su-
gársűrűségnek megfeleltetett skálán mutatjuk az égbolt ál-
lapotát. A Zselicben készült felvételen a horizont környékén 
mindenhol érződik a fényszennyezés (gyakorlatilag a több 
száz kilométeres területen belül minden világítás eredője-
ként). Jelentős Kaposvár (északon) és néhány közeli telepü-
lés fénykupolája.

A kanadai és hazai mérések összevetése felveti a kérdést, 
hogy mi a hazai égbolton a különböző komponensek rész-
aránya. Az égbolt spektruma a fényszennyezés összetevői-
nek ujjlenyomata. A 3. ábrán egy tipikus zselici spektrumot 
mutatunk be és annak modell illesztését. A színkép a 2. 
ábrán közölt fotóval egy időben készült, az észak-nyugati 
irányban, 40 fokkal a horizont felett. A mérést az éjszakai 
égbolt fényének természetes komponenseivel és három ti-
pikus fényforrás (nátriumlámpa, CFL és LED) spektrumával 
modelleztük. Látható, hogy ezekkel az összetevőkkel jól le-
írható az égbolt színképe. Tisztán kivehető 558 nm-nél a lég-
körfény zöld oxigén vonala − ez a legerősebb komponens. 
Az oxigén vörös (630 nm) és a nátrium narancs (589 nm) su-
gárzása is jól beazonosítható. A 730 nm feletti tartomány az 
emberi látás és a mérések szempontjából is kevésbé jelen-
tős, az ott lévő színképi szerkezetért a magas légköri hidroxil 
gyökök felelősek, szintén a légkörfény része. A fennmaradó 
komponensek azonosíthatók a CFL és fehér LED fényfor-
rások spektrális összetételével. A színkép azon részei, ahol 
nincs sem vonalas természetes, sem mesterséges sugárzás, 
a spektrális sugársűrűség a természetes 2 nW/m2/sr/nm kö-
rüli szinten marad.

A zöld színben a természetes komponens sávátlagolt 
spektrális radianciája <LG,nat > = 2,2 dsu, amihez <LG,art > = 
1,1 dsu mesterséges komponens adódik, azaz a fényszennye-
zés mértéke 50%.

KONKLÚZIÓ                                                                                                

A jelen cikkben bemutatott új mérési metrika és egység nem-
zetközi elfogadtatása is elindult. Az egységet bevezető pub-
likáció [3] megjelenés előtt áll. Az, hogy a javasolt metrika és 
mértékegység visszavezethető az SI egységekre, jelentősen 
segítheti annak nemzetközi elfogadottságát. Ezzel a rend-
szerrel a különböző mérések jobban összehasonlíthatóvá 

válnak. Ez különösen fontos azért is, mert jelenleg a mé-
rőeszközök és metrikák bábeli zűrzavara jellemző. Sokszor 
a spektrális érzékenység nem is ismert teljesen, így nem is 
rekonstruálhatók a mérések.

A bemutatott rendszerrel folyamatban van az országos 
fényszennyezés felmérés, az eddigi tapasztalatok biztatóak, 
hogy megfelelő pontossággal rögzíthetjük a jelenlegi ég-
boltminőség állapotát. Elindítunk egy állandó teljeségbolt-
kamera hálózatot a nemzeti parkokban. Ezzel biztosított lesz 
a folytonos, országos szintű fényszennyezés monitorozás, 
hiszen minden egyes kamera érzékeny az 50 km-en belüli je-
lentősebb források kibocsátására.

A hazai mérésekkel párhuzamosan közreműködünk külföl-
di területek felmérésében, csillagoségbolt-parki felterjeszté-
sek előterjesztésében. A közeljövőben jelentős mennyiségű 
adatbázishoz jutunk, ezekről és a mérések tanulságairól a to-
vábbiakban is beszámolunk. 

A bemutatott kutatást az EFOP 3.6.2-16-2014-00014, Nem-
zetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgá-
latának területén pályázat támogatta. 
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3. ábra  Az égbolt színképe a Zselicben. A mérést narancs, a természetes 
komponenst kék görbével jelöljük. A fekete vonal egy többkomponensű 
illesztés a mérésekhez.
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Világítástechnika

Szintén a múlt század ele-
jén alakult meg az USA-ban az 
AMPAS (Academy of Motion 
Picture Arts and Science). 
Szakértőik a kezdetektől fog-
va a fényforrások energia-
spektrumaival foglalkoztak. 
1928-ban az első beszámo-
lójuk (80 oldalas) [2] a magas 
hőmérsékleten izzó részecs-
kéken alapuló világító eszkö-
zökről szólt (1. ábra). Tartal-
mazta az akkori fényt keltő 
lehetőségek energia-spekt-
rumait is. Nyilván a filmréte-
gek spektrális érzékenysége 
szabta meg a filmfelvételnél a 
helyes megvilágítást azaz a nézők által is élvezhető végered-
ményt: a mozifilmet.

Az AMPAS-nak 2003-ban megalakult Science and 
Technology Council-ja a fényforrások színének tömörített 
jellemzésére – a CIE megoldásoktól eltérően – új, objektív fo-
galmat vezetett be: SSI (Spectral Similarity Index; spektrum 
hasonlósági index) azaz az adott fényforrások energia-spekt-
rumainak minél jobban meg kell közelítenie a referencia fény-
forrásokét: az izzókét és a Nap által kibocsátott fény-spektru-
mot [3].

Jelenleg 5000 Kelvin a fényforrás megítélésénél a választó-
vonal. Ez alatt izzólámpa a referencia, e fölött a szabványo-
sított D jelzésű, napfényt utánzó fényforrások (pl. D65 azaz 
6500 K). Egy szilikon-völgyi gyártó (XiCatO) felhívta arra a 
figyelmet, hogy a szétválasztott tartományok közös határá-
nál kissé eltérőek a mért értékek. A 2. ábra szemlélteti ösz-
szehasonlítva a D jelzésű, szabványosított napfényutánzatú 
fényforrásokat, valamint a fekete-test sugárzási görbéit [4]. A 
470–660 nm tartományban a spektrum meredeksége egyér-
telműen jellemző a színhőmérsékletre és itt van a láthatósági 
függvény maximuma is. Ezeket az értékeket az ábrán beje-
löltem.

Meg kell jegyeznem, hogy 5000 K-nél, a különböző referen-
cia fényforrások váltásánál a CIE módszereket követők nem 
kapnak tökéletes egyezést. Ezért alulról 5500 K-ig mérnek, 
míg felülről 4500 K-től kezdik a mérést, majd a két értéket 
átlagolják az átmeneti tartományban. De ettől kissé eltérő 
módszereket is alkalmaznak.

3. JAVASLAT A LED, OLED FÉNYFORRÁSOK 
SZÍNI JELLEMZÉSÉRE                                                                                   

A fekete test energia sűrűség függvénye a különböző hő-
mérsékleteken Max Planck-nak köszönhetően ismert [1]. A 

A LED, OLED gyártási technológia jelentősen fejlődött. 
Egyes cégek gyártmányaikkal megvalósították az izzó-
lámpák, a napfény spektrumának nagyon jó megköze-
lítését. Mérésekkel igazolták, hogy a színvisszaadási in-
dexe ezeknek az eszközöknek kiváló. Az általam javasolt 
egyszerű, Planck energia-sűrűség eloszlásokra, mint re-
ferenciákra alapozott eljárás igazoltan megbízható, egy-
szerű értékelő programot igényel. Veszélyességi index 
bevezetése is célszerű lenne.

LED, OLED manufacturing technology has developed 
significantly. Some companies have achieved a very good 
approximation to spectra of incandescent lamps and 
sunlight with their products. Measurements have verífied 
the colour rendering indexes of these devices are excellent. 
The proposed evaluation procedure based on Planck 
energy density distribution is reliable. The code is simple. 
Introduction of „danger index” is recommanded, too.

1. BEVEZETÉS                                                                                    

A múlt század elején (1913) létrejött a CIE (Nemzetközi Vilá-
gítástechnikai Bizottság) különböző nemzetek szakértőiből. 
Ajánlásaikban nem a fényforrások emissziós tulajdonsága-
iból indultak ki – amelyeket a Planck által matematikailag 
leírt egyenlet jól közelít –, hanem a szabványos megfigyelő 
szemének tulajdonságaira (additív színkeverésre és az ehhez 
tartozó, de elhallgatott bizonytalanságokra) alapoztak. Zava-
ró, hogy kinyilatkoztatásszerűen áttértek a 2°-os szabványos 
megfigyelőről a 10°-osra, de nem található publikáció arról, 
hogy miért ezt az értéket választották.

A Bizottság szakértői között feltételezhetően fényforráso-
kat gyártó cég-orientáltak is voltak (vannak), akiknek esetleg 
nem érdekük az alapokat egyértelműsíteni, rendbe tenni.

Az emberi szem által észlelt elektromágneses sugárzást 
fénynek nevezzük. A tartomány 380 nm-től 780 nm-ig ter-
jed. A nappali láthatósági tartomány maximuma 555 nm-
nél van, de kétoldalt a retina érzékelő képessége a 470 és 
650 nm hullámhosszú fotonokra már a tizedére csökken. A 
látótér megvilágítási szintjei nem tisztázottak. Feltételez-
hetően a 780 nm-es, mélyvörös színűnek észlelt fotonokat 
valószínűleg csak sötéthez szokott szemmel lehet érzékelni. 
Más gyanús jelenség, hogy a 400–450 nm közötti, nagy fo-
ton-energiájú tartományban erőteljesen gerjesztett, „hideg” 
fehér, 10 000 K-es LED autófényszórók – saját tapasztalatom 
alapján – már fényes napsütés esetén is bántóan vakítják az 
ember szemét. Nem kellene a retina működését, azaz a rég-
múltban meghatározott láthatósági függvény mérési mód-
szerét pontosítani?

2. AZ ENERGIA-SPEKTRUMOKRA 
ALAPOZOTT SZEMLÉLET                                                                      

Max Planck 1900-ban alkotta meg a fekete test sugárzásának 
matematikai egyenletét [1].
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fényforrások egyik elsődleges tömörített jellemzője a színhő-
mérséklet. A CIE – kerülő úton – az általa bevezetett színér-
zet diagramot alkalmazza ennek meghatározására. Előzőleg 
megjelent cikkemben ennek az eljárásnak a problémáit rész-
letesen leírtam [5]. 

A szabványosított napfénygörbék – megítélésem szerint – 
feleslegesek. Állítólag nyugat-európai értékek átlagolásával 
alakították ki. Értékeik erősen függenek a légkörben jelen 
lévő vízpárától, gázoktól, aeroszoloktól, a szélmozgástól, a 
helyi felmelegedésektől stb. A mérések sincsenek kellőkép-
pen dokumentálva és így nem lehet tudni, hogy az égbolt 
szórt fényeit, például a „kék tartományát” a mért értékek 
milyen mértékben tartalmazzák. A referencia fényforrások is 
öregednek, élettartamuk véges.

A fenti érvek amellett szólnak, hogy a legjobb, legegy-
szerűbb, legstabilabb megoldás a fekete-test sugárzásának 
energiasűrűség függvényét alkalmazni referenciaként a fény-
forrás színhőmérsékletének meghatározásánál.

Az előző cikkemben [5] a 10. ábra alapján érzékeltettem, 
hogy a spektrum eltérésekre alapozott hamis szín index tar-
tományát szűkíteni célszerű. Most már a nappali láthatósági 
függvény 555 nm körüli szűk tartományát választottam re-
ferenciának. Ezt a sávot a 2. ábrán be is jelöltem. Különböző 
szempontokat figyelembe véve (retina károsodási valószínű-
ség görbe, CRI TCS 09 színmintája, eltérések a spektrumok 
között) a 470–660 nm közti spektrum-tartományt tartom 
célszerűnek a színhőmérséklet megállapítására és a fekete 
test sugárzásával történő összehasonlításra (3. ábra). A ké-
sőbbiekben az irodalomban közölt és értékelt spektrumokon 
[6] mutatom be ezen egyszerű módszer használhatóságát. 
Meg kell jegyeznem, hogy az SSI értékek szemléltetésénél is a 
spektrumok közötti eltéréseket ábrázolják (4. ábra).

 
4. A LED, OLED FÉNYFORRÁSOK GYÁRTÁSI 
TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLŐDÉSE                                              

A LED-ek gyártástechnológiája sokat fejlődött és alapvető-
en két irányzat alakult ki. Az egyiknél a cél a szem számára 
minél világosabb fényforrásokat létrehozni: monitorok, tv-k 
háttérvilágításánál és a legkülönbözőbb beltéri, kültéri fény-
forrás alkalmazásoknál. Hogyan lehetséges ez? A szemnek 
adott ganglion sejtjei – amelyeknek a maximális érzékeny-
sége 480 nm-nél van – dominálnak a pupilla átmérőjének 

vezérlésénél. Ha ebben a 
tartományban a fényfor-
rás csak kevés energiát 
bocsát ki, a pupilla nem 
húzódik össze, több fény 
jut a szembe.

Ezeknél az eszközök-
nél – szintén a Planck-
görbék tulajdonságait felhasználva – másként kényszerül 
az ember az ekvivalens színhőmérsékletet meghatározni. A 
spektrumjaikban a nagyenergiájú fotonok dominálnak. Ezért 
a 470 nm-nél kisebb hullámhosszú foton-energiák összegét 
szükséges hasonlítani a 470–660 nm közötti tartományéhoz, 
hogy reális színhőmérsékleti értékeket kapjunk ([5], 6. ábra). 
Ez az arány összevethető a Planck-görbék alapján számolt 
értékekkel. Az egyezés adja az ekvivalens színhőmérsékletet.

A másik irányzat a fekete test energia-sűrűség függvényeit 
tartja referenciának (ha indirekt módon is), és ahhoz közelíti 
a gyártmányainak az emissziós görbéit. A technológiai korlá-
tok következtében ezen eszközök nem olyan jó energia-fény 
átalakítási hatásfokkal rendelkeznek, viszont maximális szín-
hűséget biztosítanak.

Az 5. ábra egymás alatt lévő színképei [6] jól szemléltetik a 
két különböző irányzatot. Alul a standard fehér LED spektruma, 
amelyből a 480 nm körüli világoskék színérzetű fotonok hiányoz-
nak és ennek következtében a pupilla tág marad. Bár a vakítóan 
fehér fényérzetet ez egymagában mintha nem indokolná! (Nap-
pali Purkinje effektus, amely amúgy csak sötétesedés tájékán 
lép fel?) A rosszabb hatásfokú vörös foszforral takarékoskodnak.

Vannak gyártók, amelyeknek szakemberei mesterei a szak-
májuknak. Létrehozták azokat a gyártmányaikat, amelyek jó 
színhőmérsékletűek és közvetlenül múzeumi világításra is 
alkalmasak [6] (6. és 7. ábra).

Az ábrákon halványan feltüntették a kereskedelemben 
szokásos LED-ek eltérő spektrumát is. Mivel nyilván megfe-
lelő laboratóriumi felszerelésekkel, színminta sorozatokkal 
rendelkeznek, meghatározták LED-jeik színvisszaadási index 
(CRI, Colour Rendering Index) értékeit is az eddigi módsze-
rekkel [6]. Kiderült, hogy a legkülönbözőbb színmintára közel 
maximális azaz 100%-os értékeket kaptak (8. ábra). Ha tehát 
a LEDspektruma nem tér el jelentősen a referencia spektru-
moktól – és feltételezhetően a megfelelő Planck-görbétől –, 
akkor a 99 darabos színminta sorozat végigmérése is teljesen 
feleslegessé válik. Ezt a színminta sorozatot az Illuminating 
Engineerng Society (IES, USA) 2015-ben vezette be, mivel a 
CIE Ra értékét nem tartotta megfelelőnek. Egy 108 000 db-
os előzetes nagy színmintából szelektáltak 68 000 darabot, 
ebből 4900 darab lett kiválasztva referenciaként. Majd újabb 
szelekció után maradt a 99 darabos mintasorozat, amely az 
Rf (fidelity index, színhűség 
index,) és az Rg (gamut in-
dex, nagyon-nagyon szak-
értőknek) meghatározására 
szolgál. Apróbb eltérésekkel 
a CIE is megfelelőnek tartot-
ta az eljárást, 2017-ben elfo-
gadta. Jelenleg az IES TM30-
18 Rf értéke és a CIE 224:2017 
Rf értéke teljesen azonosak. 
A CIE 015:2018 technikai 
riport is az Rf indexről szól. 
Az ANSI (American National 
Standards Institute) 2018-
ban az eljárást szabványosí-
totta. 
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3. ábra  A láthatósági függvény két oldalán elhelyezkedő energiák 
aránya (470-555 nm/555-660 nm), amelyből az ekvivalens szín-
hőmérséklet adódik. A Planck eloszlástól nagyon eltérő emissziós 
spektrumú LED esetében más energiatartományok arányai a 
megfelelők erre a célra

4. ábra  AMPAS magyarázó ábra (2018) 

5. ábra  Nagy színhűségű Yuji LED 
spektruma (felül), egy szokásos fehér LED 
spektrum (alul)



A gyakorlati életben, a fényforrások alkalmazásánál, elhe-
lyezésénél a környezetük nem matt-fekete (optikai mérőla-
bor) vagy nem is tiszta-fehér, tökéletesen szóró felületű kör-
nyezet. A felületek a fényt elnyelik, azokról a fény szóródhat, 
de a felületek át is ereszthetik a fény egy részét. Számítógé-
pes modellezésnél minimum három egymás utáni kölcsön-
hatást kell figyelembe venni a valóságos környezeti világítás 
jó szimulálására! A környezet hatására a fényforrás spektrális 
jellemzői és ennek következtében az emberben keltett szín-
érzete is olyan mértékben megváltozhat, hogy szinte azo-
nosíthatatlan lesz a fényforrás eredeti emissziós spektruma. 
Az alkalmazások peremfeltételei tehát – az esetek jelentős 
többségében – visszahatnak a fényforrások paramétereinek 
szükséges és elégséges mérési pontosságára.

5. JAVASLAT A LED-ES FÉNYFORRÁSOK 
VESZÉLYESSÉGI INDEXÉRE                                                                 

A nagy foton-energiájú „kék” fény – a szem optikai tulajdon-
ságainak következtében − a retinán is fókuszálódhat és ott 
koagulációval irreverzibilis változásokat okozhat – akár vé-
letlenül is – a szem érzékelő rendszerében. Évtizedek alatt 
„megritkítja” ezeket és ennek következtében az emberi szem 
felbontása csökkenni fog. A szakemberek véleménye szerint 
a gyerekeket különösen veszélyeztetik a „kék” fényt kisugárzó 
eszközök, mert még nem fejlődött ki náluk egy természetes 
védekezési mechanizmus. A 7. ábra árny-spektruma jól szem-
lélteti a tágabb pupillájú emberi szem számára nagyon vilá-
gosnak tűnő eszköz spektrumát.

Véleményem szerint a veszélyességet jelentő index két ösz-
szetevőből adódik. Az egyik a 470 nm alatti energiahányad 
azon része, amelyik túllépi az ekvivalens színhőmérséklet 
spektruma által erre a tartományra megszabott  referencia ér-
téket (viszonyítva a 470–660 nm közötti energia mennyiség-
hez), a másik – a fentiekhez hasonló módon meghatározott – a 
480 nm körüli tartomány (465–495 nm) energiahiánya, amely 
kiiktatja a biológiai védekezést és nem szűkíti kellő mérték-
ben a pupillát. A két tényező hányadosa adhatja az adott LED 
veszélyességi indexét, azaz tökéletes egyezésnél a referenciá-
val 1/1=1 értékű. Ha a nagy energiájú tartományban az ener-
gia 20%-kal több és a pupillát vezérlő sávban pedig csak a 
negyede a referenciáénak, akkor 1,2/0,25 = 4,8 érték adódik. 
Ez az érték közelítőleg megfelel a vakítóan fehér „white LED” 
család veszélyességi indexének. Nyilván a pupillára vonat-
kozó hatás figyelembevétele nem ilyen egyszerű, ehhez jól 
átgondolt kutatás, kísérlet és mérési sorozat tartozik. Addig 
is, amíg ez megtörténik, érdemes ezt a veszélyességi indexet 
használni, hiszen az emberi szem és az információ feldolgozó 
rendszere nem ilyen extrém spektrumokhoz alkalmazkodva 
fejlődött ki. Referenciaként a 9. ábra tartalmazza – a pupillát 
főleg az adott ganglion sejteken keresztül vezérlő – a 480 nm 
körüli energia sáv energia arányát a Planck-görbék alapján.

6. A JAVASOLT MÓDSZER A VESZÉLYESSÉGI
INDEX ALKALMAZÁSÁHOZ                                                                     

Szemléltetésül a 6. és 7. ábra spektrumait egy régi Power 
Basic program alkalmazásával írt algoritmussal „ellenőriztem” 
(10., 11. ábra). A spektrumokat egyenes szakaszokkal közelí-
tettem (Paint), a digitalizált csomópontokat pedig a program 
adattárolójában rögzítettem. A nanométerenként kiszámolt 
energia-sűrűség értékek (normálás nélkül) képezték az ábrá-
kon megjelenített információk alapját.

A referencia tartomány a láthatósági függvény szűkített 
tartománya: 470–660 nm. A 2700 K színhőmérsékletű spekt-
rum a Planck-görbéhez hasonlítva 2600 Kelvin értékűnek 
adódott. Az érték bizonytalansága ±100 Kelvin. A veszélyes-
ségi index kismértékű növekedése a nagyenergiájú tarto-

mány energia növekedéséből adódik.
A 6500 K színhőmérsékletű spektrum 6300 

±100 Kelvin értékűre adódott a Planck energia 
eloszláshoz viszonyítva. Azonban, ha a szem lát-
hatósági függvénye a nagyenergiájú tartomány 
tájékára is jobban kiterjedne, akkor a referencia 
tartományt ebbe az irányba szélesíteni lehetne. 
Jól láthatóan kissé nagyobb érték adódna az 
ilyen módon végrehajtott színhőmérséklet szá-
mításra. A „kék” csúcs figyelembevétele meg-
növelné a színhőmérséklet értékét 6500 K-ig. 
A veszélyességi index 0.96 értékű, azaz kisebb 
energiájú ez a tartomány az elvárthoz képest.
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6. ábra  Spektrumok: 2700 Kelvin színhőmérsékletű LED (Yuji), 
szaggatott vonal: izzólámpa (referencia)

7. ábra  Spektrumok: 6500 Kelvin színhőmérsékletű LED (Yuji), 
szaggatott vonal D65 fényforrás, háttérben egy másik cég LED-je

8. ábra  Színvisszaadási indexek (Ra) számítási részleteinek ábrázolása: balra egy 
standard fehér LED, jobbra az izzó spektrumához jól illesztett spektrumú Yuji LED, 
amelynek értékei közel maximálisak, 100%-osak
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7.   ÖSSZEFOGLALÁS                                                                                 

– A spektrumok értékelései mutatják, hogy adott spekt-
rum-tartományban a Planck-féle energia-sűrűség függvény 
megbízható referencia. Az erre alapozott egyszerű módszer 
közel azonos értékeket ad a színhőmérsékletre (megkülön-
böztetésül: ekvivalens színhőmérséklet) a természetes fény-
forrásokat jól közelítő mesterséges fényforrásoknál. A mód-
szer csak a fényforrás energia-spektrumának felvételét igényli 
és egy egyszerű, jól áttekinthető programot. Az esetleges kis-
mértékű eltérései a jelenleg használt módszerek eredménye-
itől elenyészőek, tekintettel a fényforrások alkalmazásánál az 
adott környezetek spektrummódosító hatásaihoz képest.

– A gyártónak is az energia-spektrum felvétele ad jó eligazí-
tást. Az eszköz öregedésekor, a környezeti paraméterek válto-
zásakor a szakember ebből tudja azonosítani, hogy az eszköz 
melyik komponense okozza a problémát.

– A színvisszaadási index (Ra) és a színhűség (fidelity) index 
(Rf) helyett érdemes az eltérések abszolút értékének az össze-
gét a 470–660 nm sáv energiájához viszonyítani (hamis szín 
index). Nyilván, ha ez az érték nulla, akkor feltételezhetően 
nincs színi eltérés az észleléskor. Az SSI (spectrum similarity 
index) alkalmazása is terjed, mivel a kereskedelemben már 
mérőkészülékben is alkalmazzák. Sőt az eltérések grafikus 
ábrázolása (4. ábra) a szakember számára alkalmat ad arra, 
hogy adott körülmények között a színi eltérések színét is jó 
közelítéssel meghatározza. Amíg a hamis szín index-nél a 0 a 
legjobb érték, addig a spektrum hasonlósági indexnél – más 
értékelési módszerrel – a 100% jelenti ugyanazt.

Meg kell jegyeznem, hogy a színérzetre alapozók, mintha 
megfeledkeznének az emberi érzékelés szín-adaptációs ké-
pességéről. Bár napközben a természetes fények spektrumai 
jelentősen változnak, ennek ellenére a tárgyak színérzete – a 
szín-adaptáció következtében – alig változik. Ezért is célszerű 
a mesterséges világítást a természeteshez igazítani.

– A veszélyességi index bevezetését szükségesnek tartom. 
A LED-ek technológiája fejlődik és egyre nagyobb fénysűrű-
ségű eszközök kerülnek a kereskedelembe. A szemre hosszú-
távon veszélyesnek tűnő fényforrásokat a felhasználóknak 
ismernie kellene. Az emberi szem a természethez alkalmaz-
kodott, az új veszélyforrásokról nem árt az alkalmazóknak 
tudomást szereznie.

– Az értékelési tapasztalatok arra utalnak, hogy a látható-
sági függvényt talán új, jól definiált mérések alapján ponto-
sítani kellene.
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9. ábra  A pupilla vezérlés energiahányada százalékosan (pirossal 
jelzett értékek)

10. ábra  Az 5. ábra spektrumának értékelése a Planck-görbe 
alapján. Az eltérés −100 Kelvin, 2700 helyett 2600 Kelvin. A veszé-
lyességi index értéke 1.1

11. ábra   A 6. ábra spektrumának értékelése a Planck-görbe 
alapján. Az eltérés −200 Kelvin, 6500 helyett 6300 Kelvin. 
Az oka – szemmel is jól láthatóan –, hogy az értékelési tartományt 
a láthatósági függvény alapján alakítottam ki és ez nem terjed 
ki a 450 nm-es tartományra, amely megemelte volna kb. 
6500 Kelvin-re a végeredményt. A veszélyességi index: 0.96, nagyon 
jó érték
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szoktól (1. ábra). A nagynyomású Na lámpák (HPS) csak cse-
kély mértékben fednek át a magasabb rendű növények foto-
szintetikus pigmentjeinek abszorpciós spektrumával. A LED 
megvilágítások szín összetétele széles határok között változ-
tatható, így növényvilágításra alkalmassá tehetők. A közvi-
lágításból adódó éjszakai fényterhelés jellemzően kevesebb 
mint 0,5 µmolm-2s-1, ez rendkívül alacsony a nappali fényhez 
viszonyítva (100–2000 µmolm-2s-1), ezért az éjszakai fényszeny-
nyezésnek a nettó szén beépítésre gyakorolt hatása a legtöbb 
esetben valószínűleg elhanyagolható [3]. Az utcai sorfák szá-
mos fajánál az éjszakai fényszennyezés csökkenti a növények 
fotoszintézisét [3]. Csökken II. fotorendszer maximális fotoké-
miai kvantumhozama (Fv/Fm), amely egyúttal jelzi a növények 
stressz szintjét is [4]. Csökken a II fotokémiai rendszer kvantum-
hozama is (YII), valamint a nem fotokémiai kioltás (NPQ), mely 
a fényvédő mechanizmusok hatékonyságára utal [3].

A növények növekedésében, morfológiájában is szabályo-
zó szerepet tölt be a fény a fototropizmus, a fotomorfogenezis, 
cirkadián ritmus érzékelése által. Befolyásolja többek között a 
csírázást, a virágzást, a nyugalmi állapot kialakulását, az ár-
nyék/fény kerülését. A cirkadián óra beállításában résztvevő 
két legfontosabb környezeti tényező a fény és a hőmérséklet 
[5]. A világos és a sötét peridusok váltakozása, fontos a kü-
lönböző élettani folyamatokhoz [6, 7], periodicitásuk megvál-
tozása pozitív vagy negatív hatásokkal is járhat. A cirkadián 
módon expresszált gének [8], ritmikus kifejeződése felké-
szítheti a növényt az előre kiszámítható stresszhatásokra (pl. 
reggeli erős fény), így növelve a növény ellenálló képessé-
gét. A cirkadián óra szabályozza például a klorofill a/b kötő 
fehérje és a RUBISCO enzim kis alegységét kódoló gének 
expresszálódását [9,10]. Gyakran tapasztalható, hogy az ut-
cai lámpák közvetlen környezetében késő őszig zöldek ma-
radnak a levelek, ezt igazolják Škvareninová és munkatársai 
eredményei is [11]. Egyes éjszakai fényszennyezésnek kitett 
fafajok levél színesedésének időtartama meghosszabbodik, a 
levélhullás időpontja pedig néhány nappal későbbre tolódik, 
a fényszennyezés befolyásolja a fák bioritmusát.

METODIKA                                                                                                   

Fényszennyezett (utcai lámpa közeli) és nem fényszennyezett 
(utcai lámpától távoli) kislevelű hárs leveleket vizsgáltunk 
2018-ban nagynyomású Na lámpák (HPS), és 2019-ben fehér 
fényű LED lámpák által megvilágított növényeken. A lámpák 
spektrális összetételét a mintavétel helyén narancs és fekete 
színnel jelöltük az 1. ábrán. A kora nyári aszpektusban fény-
szennyezett és nem fényszennyezett 5-5 egyed hajtásain a 
levelek méreteit és tömegét 20-20 azonos helyzetű (hajtás-
csúcsi) levélen mértük. Ugyanezen leveleken 10 ismétlésben 
állandó 1000 PAR (µmol s-1m-2) megvilágítás  mellett mértük 
a nettó fotoszintézist LICOR 6400 (LI-COR Environmental, 
USA) fotoszintézismérő készülékkel. (A méréskor az egyen-
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A közvilágítás okozta fényszennyezés hatásait vizs-
gáltuk az utcai sorfaként ültetett kislevelű hárs (Tilia 
cordata Mill.) élettevékenységére Szombathelyen két 
egymást követő évben. Az első évben a világítást ha-
gyományos nagynyomású Na lámpák biztosították, 
míg világítás korszerűsítést követően LED megvilágí-
tás mellett mértük a nettó CO2 beépítést, a fotoszinte-
tikus elektrontranszport hatékonyságát, valamint a le-
velek méretét és tömegét. A nagynyomású Na lámpák 
növelték a hárs nettó fotoszintézisét, a fotoszintetikus 
elektrontranszport hatékonyságát és a levelek méretét 
is. A LED megvilágítás a fényszennyezett és fényszeny-
nyezés mentes leveleknél nem mutatott különbséget.

A methodological study was carried out to inves-
tigate the effect of light pollution on small-leaved 
lime (Tilia cordata Mill.). The physiological changes 
of shoots were investigated during mass flowering 
in Szombathely for two consecutive years. In the first 
year, lighting was provided by conventional high-pres-
sure Na lamps, while after modernization with LED illu-
mination. We measured net photosynthesis, efficiency 
of photosynthetic electron transport, and leaf weight. 
Light pollution has resulted in higher leaf size and net 
photosynthesis for high-pressure Na lamps. No differ-
ence was observed with LED illumination.

A világítási rendszerek fejlődésével a fény élőlényekre 
gyakorolt hatásai is változtak. A XIX. században a gázlámpák 
megjelenésével a növényeknél az égéstermékként felszapo-
rodó etilén hatását írták le. Az etilén a borsó csíranövényekre 
hármas válaszreakciót ad: rövidebb, szélesebb lesz a szikleve-
lek feletti szárrész és oldalirányban erőteljesen elhajlik [1]. A 
nagynyomású Na lámpák (HPS) közvilágításban történő szé-
les körű elterjedésével nagyobb intenzitású fényterhelés ala-
kult ki, melyek hőhatásuknak köszönhetően a környezetüket 
melegítették is. A napjainkban elterjedt LED (fénykibocsátó 
dióda) fényforrások, nagy fényáramúak, energiatakarékosak, 
kevéssé melegszenek, hosszú élettartamúak. 

Jelen munkában a közvilágítás utcai sorfákra (kislevelű 
hárs) gyakorolt fényszennyező hatását vizsgáltuk Szombat-
helyen, nagynyomású Na lámpával történő megvilágításnál, 
valamint lámpatest cserét követő évben LED világításnál.

FÉNY HATÁSA A NÖVÉNYEKRE                                                     

A fény létfontosságú energiaforrás, jelenlétében a növények 
képesek a CO2 megkötésére. A fény elnyeléséért a fotoszinte-
tikus pigmentek felelősek. A klorofillok szintézise magasabb 
rendű növényekben csak fény jelenlétében játszódik le, sötét-
ben protoklorofillid halmozódik fel, mely már kis intenzitású 
megvilágítás hatására is klorofillidden keresztül klorofillé ala-
kul. A fotoszintetikusan aktív sugárzásnak (PAR) a ~ 400 nm és 
700 nm közötti hullámhosszúságú fényt tekintjük, azonban a 
fotopigmentek főként a kék és vörös tartományt hasznosít-
ják. Az 1. ábrán a fotoszintézisben fontos abszorbciós spekt-
rumokat [2] alapján ábrázoltuk. A mesterséges fényforrások 
hullámhossz összetétele jellemzően eltér a napsugárzástól, 
a fotoszintetikus pigmentek által hasznosítható hullámhosz-

1. ábra  A fotoszintézis jellemző abszorbciós görbéi és a mintavételi 
hely világításának színképi összetétele. A görbék a jobb 
összehasonlíthatóság miatt  normáltak
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súly beállta után 10 másodpercenként két percig gyűjtöt-
tük az adatokat.) A levelek fotoszintetikus aktivitásának, a 
fotorendszerek kiépítettségének vizsgálatát impulzus modu-
lált fluoreszcencia indukció mérésével határoztuk meg, PAM 
M-sorozatú készülékkel (Heinz Walz GmbH, Németország). 
A fotokémiai paramétereket 20 másodpercenként kis inten-
zitású (80 µmolm-2s-1) mérőfénnyel vizsgáltuk 15 periódusig. 
Mértük a 20 percig sötétadaptált minta (F0) és a telítő villanás 
utáni fluoreszcenciáját (Fm). A mért adatokból számítottuk a 
II. fotorendszer (PSII) maximális kvantumhatékonyságát (Fv/
Fm) [4], és a PSII kvantumhozamát (YII). Az adatokat PAST 
programmal értékeltük, a fényszennyezett és fényszennyezés 
mentes hajtások mérési eredményeit eloszlás vizsgálat után 
kétmintás t-próbával hasonlítottuk össze.

KÖZVILÁGÍTÁS HATÁSA                                                                    

A HPS lámpák közelében a kislevelű hárs leveleinek tömeg 
növekedését tapasztaltuk a fényszennyezés mentes levelek-
hez képest (1. táblázat). A lámpacserét követően már nem 
volt mérhető különbség a levelek tömegében. A II fotoké-
miai rendszer kiépítettségére utaló maximális kvantum ha-
tékonyság (Fv/Fm) nem különbözött szignifikánsan. A LED 
megvilágításnál a világítótesthez közeli levelek és a lámpától 
távoli „fényszennyezés mentes” levelek tömegében nem volt 
kimutatható különbség. A nettó CO2 beépítés a levél tömeg 
változásához hasonlóan a HPS lámpák fényhatása következ-
tében magasabb nettó fotoszintézist eredményezett, míg a 
LED megvilágítás esetén nem volt kimutatható a fény foto-
szintézist serkentő hatása (2. ábra).

A HPS lámpák esetében számos fafaj esetében leírtak a fo-
toszintetikus elektrontranszportra gátló hatást [3]. A kislevelű 
hárs az éjszakai megvilágítást, mint erőforrást hasznosította 
és nem hatott a növényre stresszorként, feltehetően a foto-
szintetikus pigmentek szintézisére és a fotorendszerek kiépí-
tettségére gyakorolt kedvező hatás miatt, melyet a lámpák 
által nyújtott enyhe hőmérséklet emelkedés is magyarázhat. 
A LED megvilágításoknál ez a pozitív hatás elmarad, a közvi-

lágításnak nem volt kimutatható hatása a fotoszintézisre és 
a levelek méretére. A kislevelű hársra a közvilágítás korsze-
rűsítése után a LED megvilágítás növénybarátnak tekinthető. 
Megfigyeléseket tettünk a fák virágzására is, virágzásindukci-
óra gyakorolt hatás kimutatására. Mértük a virágok számát és 
a virágzás intenzitását is. E tekintetben a HPS és LED lámpák 
nem különböztek, a fényszennyezés egyik megvilágításnál 
sem okozott kimutatható különbséget a fényszennyezés 
mentes körülményekhez képest. Az éjszakai megvilágítás 
fotomorfogenetikai hatása nem volt kimutatható a virágzás-
ra és a levelek öregedésére sem, a levelek színesedése és a 
lombhullás sem tolódott későbbre ennél a növényfajnál. 
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Köszönetnyilvánítás
A kutatást az EFOP- 3.6.2-16-2017-00014 „Nemzetközi kutatási környezet kiala-
kítása a fényszennyezés vizsgálatának területén” projekt támogatta.

2. ábra  Kislevelű hárs (Tilia cordata Mill.) levelek nettó fotoszintézis 
változása fényszennyezés hatására hagyományos (2018) és LED-es 
(2019) megvilágításra (jelmagyarázat: ** szignifikáns P≤0,05-on)

1. táblázat  Kislevelű hárs (Tilia cordata Mill.) levéltömegének és a PSII 
maximális kvantumhozamának változása fényszennyezés hatására 
hagyományos (2018) és LED-es (2019) megvilágításra

Év Fényszennyezett Nem 
fényszennyezett P%

Levél tömeg 
(g/db)

2018 0,30+0,14 0,27+0,11 0,02

2019 0,41+0,08 0,42+0,12 Nem szign.

Fv/Fm (rel.) 
2018 0,777+,002 0,790+0,001 Nem szign.

2019 0,786+0,001 0,786+0,001 Nem szign.
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ségével érzékelnek. A fotoszintetikus pigmentek (klorofillok 
és karotenoidok) elnyelik a fényt, amit a növények a fotoszin-
tézis során kémiai energiává alakítanak, és szervetlen anya-
gok (CO2, víz és egyéb ásványi anyagok) felhasználásával ösz-
szetett szerves anyagokat állítanak elő. Ezeket használják az 
élő szervezetek testük felépítésére, elsődleges és másodlagos 
anyagcsere-termékek szintézisére. A fotoszintetikus pigmen-
tek a látható fény széles spektrumtartományát képesek hasz-
nosítani (lásd 1. ábra), de leghatékonyabban a kék és a vörös 
tartományokat. 

Ezzel szemben a fotoreceptorok a fény csak bizonyos hul-
lámhosszúságú (távoli-vörös, vörös, kék vagy UV) tartomá-
nyára reagálnak, és a fotoszintetikus folyamatoktól eltérő, 
különböző fotomorfogenetikus válaszreakciókat indukálnak 
a növényekben. Mindezek alapvetően meghatározzák a nö-
vények életműködését a csírázástól kezdve a termésérésig. 

Ahhoz, hogy a növények mesterséges körülmények kö-
zött jól fejlődjenek, a megfelelő hőmérséklet és tápanyag-
ellátottság mellett biztosítani kell számukra az optimális 
fényviszonyokat is. Ehhez ismerni kell, hogy a fény intenzi-
tásának és spektrális összetételének megváltozása milyen 
morfológiai, fiziológiai és metabolikus változásokat indukál 
a növényekben.

1.1. A fény intenzitásának hatása a növények életműkö-
désére
Ha egy növény fotoszintetikus aktivitását a fény intenzitásának 
függvényében megmérjük, azt tapasztaljuk, hogy a fényinten-
zitás növekedésével a CO2-asszimiláló képesség meredeken 
emelkedik, majd az emelkedés lassul, végül a fotoszintetikus 
aktivitás elér egy maximális értéket (2A ábra). A görbe segít-
ségével meghatározható az a fényintenzitás, ahol egységnyi 
fotonra vonatkoztatva a fotoszintézis hatékonysága maximá-
lis. Ez a tartomány általában 400-700 µmol foton m-2 s-1 között 
van, de függ a növényfajtól (2B ábra), fejlődési állapottól 
(csírázáskor kevesebb fényt igényel, mint virágzáskor és 
termésképzéskor), és akár a növény előéletétől is. Ismert 
tény, hogy stresszkörülmények között (pl. hidegben) alacso-
nyabb fényintenzitás is károsító lehet [1]. Ezért az optimális 
fényintenzitás megválasztására nagy gondot kell, ill. érde-
mes fordítani. 

1.2. A fény időtartamának hatása a növények életműkö-
désére
A megvilágítás időtartama nemcsak a fotoszintézis működé-
se szempontjából fontos. A növények fényigénye napi meny-
nyiségekben is kifejezhető – a természetes napfény (télen) 
5 mol foton/nap és (forró nyári napon) 60 mol foton/nap között 
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A fény a földi élet és különösen a növények számára 
elengedhetetlen. A sugárzás intenzitása, időtartama, 
iránya és spektrális összetétele meghatározza a növé-
nyek növekedését és fejlődését a növény teljes élet-
ciklusa során. Ahhoz, hogy mesterséges megvilágítás 
mellett is biztosítani tudjuk a növények növekedéséhez 
és fejlődéséhez szükséges optimális fényviszonyokat, 
megfelelő technológiára és ismeretekre van szükség. A 
korszerű LED-technológia alkalmas arra, hogy mester-
séges körülmények között is utánozhassuk a napfény in-
tenzitásbeli és spektrális változásait. Fajtól és fejlődési 
állapottól függően meghatározhatók azok az optimális 
fényviszonyok, amelyek mellett maximális hatékonyság 
és termelékenység érhető el mesterséges megvilágítási 
környezetben is. Emellett a LED-technológia lehetősé-
get teremt a fejlődés és beltartalom befolyásolására a 
kívánt tulajdonság (pl. jobb ízű eper vagy paradicsom, 
nagyobb hatóanyag-tartalmú gyógynövények, szebb 
saláta stb.) elérése érdekében. 

In the areas of horticulture and agriculture, LED lighting 
represents an innovative technology in plant cultivation. 
The high fluence and variable spectral characteristics of 
LED lamps provide enormous potential for improving 
plant growth in artificial (indoor) cultivation systems. 
To be able to make full advantage of LED technology, 
detailed knowledge is needed about the plant 
responses to light quality and quantity. It is strongly 
depend on species and developmental stages of plants. 
Furthermore, understanding of the ligh-dependent 
processes provide enormous potential to manipulate 
metabolic processes in order to improve yield quality 
and quantity of foods. 

1. BEVEZETÉS                                                                                                

A fény az egyik legfontosabb környezeti tényező a növények 
számára, melyet speciális pigmentek és fotoreceptorok segít-

1. ábra  Fotoszintetikus pigmentek (klorofillok és karotenoidok) abszorpciós spektruma. A Na-lámpák emissziós spektruma. 
Az ábrát a Ledium Kft. szolgáltatta  (https://ledium.hu/led-novenyvilagitas/).



változik. Mesterséges környezetben is érdemes a fényviszo-
nyokat az adott növény igényeihez igazítani, így fajtól és fejlő-
dési állapottól függően a 18-30 mol foton/nap értékek megfe-
lelőek lehetnek. 

A megvilágítás időtartama számos növény esetében ha-
tással van a virágzásra is. Bizonyos növények, mint pl. saláta, 
káposzta, spenót, répa, burgonya, hagyma és retek, csak ak-
kor virágzanak, ha a megvilágítás ideje eléri a 12-14 órát, míg 
mások, az ún. rövidnappalos növények, melyek főként a déli 
területekről származnak (édesburgonya, különböző babfé-
lék), rövid idejű (8-10 órás) megvilágítás mellett virágoznak. 

Ismert tény, hogy a hosszúnappalos növények rövid nappa-
lon nevelve is virágzásra bírhatók, ha a sötét periódust egy 
rövid idejű megvilágítással megszakítjuk (pl. liliomok, szeg-
fű). Ugyanezen megvilágítás mellett azonban a rövidnappa-
los növények (pl. krizantém) virágzása elmarad. Mindezt a 
fitokróm fotoreceptorok szabályozzák.  

1.3. A fény spektrális összetételének hatása a növények 
életműködésére
A különböző fotoreceptorok az opikai sugárzás bizonyos 
hullámhosszúságú (távoli vörös, vörös, kék vagy UV) tar-
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1. táblázat  Növénynevelésben használt mesterséges fényforrások tulajdonságai

 Fluorescens Na-lámpák Fémhalogének LED

Hatásfok (μmol/J) 1-1.7 0.9-1.6 1.4-1.5 1.8-3.5

PAR hatékonyság % 20-40 15-35 29-32 80-90

Spektrális eloszlás
kék/zöld/vörös/FR
fénye
eloszlás

állandó
14 / 37 / 42 / 7

fehér
homogén

állandó
5 / 51 / 38 / 6

sárgás 
homogén

állandó 
37/40/9/1(+13%UV)

kékes 
homogén

igény szerint 
változtatható térben 

és időben 

Dimmelés Részben Nem Nem Igen

Élettartam  (103 h) 8-24 15-24 10-20 50-100

Hőtermelés ~50% ~66% 66% ~37%

Watt 5-40W 250-1000W 250-1000W 5-1000W

Üzemeltetési költség 4x 3x 3x x

Beruházás költsége 0.33x 0,33x 0.33X x

Üzembiztonság Közepes
Alacsony, 2-3 

évenként csere
Alacsony, 2-3 

évenként csere
Nagyon magas, 

passzív hűtés esetén.

Fény degradálódás L70/B50 18000h L80 16000h L80 16000h L90/50000<

2. ábra  A fotoszintézis fényintenzitás függése (A), különböző növényekben (B). 
Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_529_10_Mezogazdasagi_Novenytan/ch08.html



tományára érzékenyek. Érzékelik a fény meglétét vagy hi-
ányát, intenzitását és irányát, valamint napi ritmusát is.

A fitokrómok a vörös-távoli vörös hullámhosszakra érzé-
kenyek, és szerepük van olyan folyamatok szabályozásában, 
mint a csírázás, az árnyékelkerülés (az árnyékban lévő növé-
nyek növekedése felgyorsul, hogy kikerüljenek az árnyékból, 
ugyanakkor az oldalelágazások száma és a levelek mérete 
csökken), valamint a virágzás indukciója. 

A kék fényre érzékeny fotoreceptorok a kriptokrómok és 
fototropin. Ezek olyan mozgásokat szabályoznak, mint a 
fototropizmus (fény felé növekedés), a szárnövekedés gátlása 
és a gázcserenyílások (sztómák) nyitása. 

A különböző fotoreceptorok összehangolt működése sza-
bályozza a fejlődést. A fénynek a fotoreceptorokon keresztül 
jelentős szerepe van a cirkadián óra pontos beállításában is. 
A cirkadián óra egy olyan mechanizmus a növényekben, mely 
autonóm módon képes hozzávetőlegesen 24 órás ritmusok 
(pl. levélmozgások) kialakítására. Vizsgálatok igazolták, hogy 
a cirkadián óra és a külső megvilágítás ritmusának összhang-
ja növeli a növények fitness-ét [2].

Bár a felsorolás közel sem teljes, de ezekből is látható, hogy 
a fény intenzitása és spektrális összetétele mennyire megha-
tározza a növény fejlődését és habitusát. Mindebből követ-
kezik, hogy mesterséges megvilágítás mellett a növények 
növekedése és fejlődése jelentősen módosulhat, de ezáltal 
akár befolyásolható is. 

2. MESTERSÉGES FÉNYFORRÁSOK ALKALMAZÁSA
A NÖVÉNYNEVELÉSBEN                                                                     

Az ember régóta (kb. az 1940-es évektől kezdve) használ 
mesterséges fényforrásokat (kiegészítő fényként, vagy 
kizárólagosan) a növénynevelésre. Leggyakrabban fluor-
eszcens, nátrium, vagy fémhalogén lámpákat használtak. 
Ezek a mesterséges megvilágító rendszerek gyakran nem 
képesek biztosítani a növények megfelelő növekedésé-
hez szükséges fényviszonyokat. Ennek egyik oka, hogy a 
legtöbb fényforrás intenzitása az optimálisnál (átlagosan 
400-700 µmol photon m-2 s-1) lényegesen kisebb abban a 
távolságban, ahol használhatóak anélkül, hogy a növényt 
károsítanák (pl. túl közel helyezett fémhalogén lámpák 
megégetik a növények levelét). A másik fő probléma, hogy 
a mesterséges megvilágító rendszerek spektrális összeté-
tele fix, és gyakran nem ideális a növények számára (lásd 
Na-lámpa emissziós spektruma az 1. ábrán). Ezekhez a tu-
lajdonságokhoz nagy áramfogyasztás mellett kis fényener-
gia-átalakítási hatékonyság is társulhat. A különböző fény-
források tulajdonságait az 1. táblázat mutatja be, valamint 
számos cikk összegzi [3-4]. 

A fénykibocsátó diódák (LED-ek) működési elvüknek kö-
szönhetően sokkal kompaktabbak (kisebbek), könnyebbek 
és tartósabbak, mint a hagyományos világítóberendezé-
sek. A LED-eken keresztülhaladó elektronok mennyisége 
arányos a kisugárzott fotonok számával, így az áramerős-
ség szabályozásával a fényintenzitás is változtatható. Ez a 
tulajdonsága minden fejlődési szakaszban szabályozható 
módon teszi lehetővé az optimális fényigény biztosítását. 
Ma már különböző spektrumtartományban sugárzó LED-ek 
állnak rendelkezésre, és ezek kombinációi lehetővé teszik 
a széles spektrumtartomány alkalmazását, akár a napfény 
spektrumának utánzását is. Könnyen kezelhetőek, a fény 
minősége és mennyisége még működés közben is állítható, 
így a megvilágítás intenzitása és spektruma a termesztett 
növények igényei szerint optimalizálható [5]. A kisebb hő-
termelésük miatt a növényekhez közelebb lehet helyezni 

(pl. akár a sorok közé is), mint a hagyományos fényforráso-
kat. Ugyanakkor kisebb energiafelhasználásúak, mint előde-
ik, amivel jelentős energiamegtakarítás érhető el. Mindezek 
a tulajdonságai ideális fényforrássá teszik őket a növényne-
veléshez is. 

 3. LED FÉNYFORRÁSOK ALKALMAZÁSA 
A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN                                                           

Mezőgazdasági szempontból a LED megvilágítást elsősorban 
a kertészetben használják levélzöldségek (pl. saláta), zöld-
ségek (pl. uborka, paradicsom és paprika) és gyümölcsök 
(például eper) termesztésére, de jól alkalmazható virágkerté-
szetben és a gyógynövények nevelésében is. A LED világítás 
kertészeti növényekben való alkalmazásának jelenlegi isme-
reteit számos tanulmány foglalja össze [4-7]. 

A vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a kék 
fény serkenti a fotoszintézist, növeli a klorofilltartalmat és a 
sztómák sűrűségét, és indukálja azok nyitását, ezáltal fokoz-
za a biomassza-termelést. A kék fény arányának növelésével 
egyre zömökebb, kompaktabb növényeket kapunk. De a 
túlságosan sok kék fény (25% felett) nemcsak a növény ma-
gasságát csökkenti, hanem a levelek kiterülését is, ami már 
negatívan hat a biomassza-termelődésre [7]. Ezért minden-
képpen szükséges egy optimális kék/vörös fénysugárzási 
arány beállítása a maximális hatékonyság elérése érdeké-
ben. Biokémiai folyamatok terén a kék LED-ek alkalmazá-
sa stimulálta az antioxidánsok (antocianinok, flavonoidok, 
polifenolok és C-vitamin) és a fehérjék szintézisét. Mindez 
sajnálatos módon együtt járhat a nitráttartalom felhalmo-
zódásával is [8].

A vörös fényű LED-ek jótékony hatása a fotoszintézisre egy-
értelműen kimutatható, de szármegnyúlást okoz és serkenti 
a cukrok és a keményítő felhalmozódását [9-11]. Kimutatták 
továbbá, hogy vörös LED-ek növelik a saláta fenol- és a vö-
rös káposzta antocianintartalmát [12-13], de a példák tovább 
sorolhatók. 

Vannak, voltak olyan zárt rendszerű növénynevelő házak, 
melyek lényegében csak kék és vörös LED-eket használnak 
a növényneveléshez (ezeket nevezik Pink-house-oknak 3. 
ábra). De vizsgálatok igazolták, hogy a fény zöld-sárga spekt-
rum tartománya sem haszontalan, szükségtelen. Segít a csírá-
zásban, illetve antagonista hatású, úgy a vörös fény indukálta 
megnyúlásos növekedésben, mint a kék LED okozta törpeség 
csökkentésében [14-15]. Ezért − és mert a pink szín az emberi 
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3. ábra  Piros és kék LED-ek alkalmazása zárt növénynevelő 
rendszerekben. A spektrális kombináció eredményeképpen rózsaszínű 
fényűek. A kép a BJB technology for light product (https://bjbtoday.com/category/bjb-
technology-for-light/) oldaláról származik.  



szem számára rendkívül zavaró és a növények természetes 
színét eltakarja − a kék és vörös LED-eket érdemes kiegészíte-
ni zöld vagy fehér LED-ekkel. 

A kék, vörös és fehér/zöld LED-ek mellett kisebb arányban 
távoli vörösben (far red) sugárzó LED alkalmazása is szük-
ségessé válhat [16]. Kimutatták, hogy távoli vörös LED-ek 
alkalmazása felgyorsította a muskátli virágzását [17], meg-
növelte a paradicsom terméshozamát [18]. Ugyanakkor a 
túl sok távoli vörös fény a fitokrómrendszeren keresztül az 
árnyékkerülési szindróma indukálása miatt (lásd korábban) 
fokozhatja a szármegnyúlását és a szár gyengülését ered-
ményezheti.

Mindebből is látszik, hogy a fény intenzitásának, a megvilá-
gítás időtartamának pontos beállítása mellett érdemes figyel-
met fordítani a fény spektrális összetételének megválasztására 
is. Ez lényeges eltérő lehet leveles (pl. spenót, saláta), vagy virá-
gos, illetve termést érlelő növények (paradicsom, paprika) ese-
tében. Számos gyártó készít olyan növénynevelésre alkalmas 
LED fényforrásokat, amelyek spektrális összetétele időben és 
térben programozható, így lehetőség van az aktuális fejlődési 
állapotnak legoptimálisabban megfelelő fényspektrum beál-
lítására is. Ez hatékonyan növelheti a biomassza, ill. a termés 
mennyiségét. Emellett a fény spektrális összetételének időbeli 
változtatásával lehetőség van az anyagcsereutak módosításá-
val a termés minőségének javítására is.  

4. ÖSSZEFOGLALÁS                                                                                    

A LED technológia alkalmazására a növénytermesztésben 
már számos nemzetközi példa van. Régóta alkalmazzák 
olyan területeken, ahol korlátozottan áll rendelkezésre nap-
fény (északi országok), vagy a megművelhető földterület 
(pl. nagyvárosokban vagy sivatagos területeken), de a ben-
ne rejlő potenciál még közel sem kiaknázott. Megértve az 
egyes fejlődési állapothoz tartozó folyamatok fényintenzitás-, 
spektrálisösszetétel-függő változásait, a LED-technológia al-
kalmas arra, hogy mesterséges körülmények között is megfe-
lelő mennyiségű és minőségű fényt tudjon szolgáltatni a nö-
vényeknek. Sőt a LED-technológia lehetővé teszi a különböző 
anyagcsere-folyamatok irányának befolyásolását a kívánt íz, 
vagy hatóanyag-tartalom fokozása érdekében. A jelen tudo-
mányos és technológiai kihívása az, hogy megtanuljuk alkal-
mazni a LED technológiát.  
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Különböző színhőmérsékletű lámpák 
rovarvonzó hatásának vizsgálata 

ZooLog automatikus érzékelő 
szondák segítségével



gyakorlatilag fénycsapdaként működnek. Sötét területeken 
egy fényforrás akár 2000–11 000 rovaregyedet is odavonzhat 
egy éjszaka során. A mesterséges fények által az élőhelyük-
ről elvonzott − és többnyire elpusztított − rovarok mennyi-
sége hatalmas: egy USA-ban végzett vizsgálat során egyet-
len fénycsapda egy éjszakán 36,8 kg (mintegy 85 millió 
egyed) iszapszúnyogot fogott be. Egy hazai nagyvárosban 
végzett gyűjtés során, melyben megvilágított falfelületek 
mentén csapdáztak, 50 alkalommal másfél-két órán át, csak 
futóbogarakból 148 faj 17 400 példányát fogták be, amely 
az összes befogott rovar kb. 20%-át tette ki. A néhányszor tíz 
négyzetméternyi falfelület 25−30 km-re lévő élőhelyekről is 
vonzott rovarokat!

Már rövid időtávon belül is előfordulhat az, hogy a jelen-
tős fényszennyezést okozó világítótestek vagy megvilágított 
felületek olyan mértékben koncentrálnak rovarokat, hogy 
a sötétebb élőhelyeken nem marad elegendő rovar, mint 
táplálékforrás a fény(szennyezés)re érzékenyebb, a megvi-
lágítást kifejezetten kerülő, rovarokkal táplálkozó ragado-
zók számára. Ez a hatás, illetve folyamat – a fényszennyezés 
fragmentációt okozó hatásával együtt – viszonylag gyorsan 
és nagy területen a fajkészlet (s ezen keresztül az ökoszisz-
téma egészének) jelentős átalakulását eredményezheti. Ezért 
is fontos, hogy meghatározzuk azokat a fényforrás típusokat 
és világítási módokat, amelyek a legkisebb károsítást gyako-
rolják a természeti környezetre, ezen belül a táplálékláncban 
kulcsszerepet játszó rovarvilágra.

A megvilágításra adott eltérő válaszok összefüggnek külön-
böző fény erősségével és polarizáltságával. A rovarok eseté-
ben színérzékelés is létezik, és különösen érzékenyek a látható 
spektrum rövidebb hullámhosszú (kék) tartományaira és az 
UV-fényre. (M. Ashfaq et al., 2005). Az eddigi kutatások is alátá-
masztják, hogy az éjszaka aktív lepkék és más rovarok nagyon 
érzékenyek a hideg (fehér, kék) színhőmérsékletű fényre. A 
lepkék összetett szemei a legérzékenyebbek a 380-400 nm tar-
tományban, míg kevésbé érzékenyek a hosszabb hullámhosz-
szú spektrális régiókra. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

Kutatásunk célja a különböző színhőmérsékletű fény-
források ökológiai hatásának elemzése.

A fénycsapdák által bevonzott ízeltlábúak mennyisé-
gi és tömeg (kis, közepes, nagy méret) adatait a Zoolog 
automatikus mintavevő folyamatosan rögzíti, együtt 
a hőmérséklet és páratartalom adatokkal. Így nagy 
mennyiségű adat statisztikai elemzésével lehetőség 
nyílik a különböző típusú lámpák által élőhelyükről ki-
vonzott biomassza mennyiségének becslésére, illetve 
a napi és hosszabb távú aktivitás változások nyomon 
követésére és a különböző színhőmérsékletű LED-ek 
attraktivitásának elemzésére. Ez lehetővé teszi az öko-
lógiai szolgáltatásokat, illetve a természetvédelmi ke-
zelést elősegítő következtetések levonását is. 

The aim of our research is to analyze the ecological ef-
fects of light sources of different colors.

Quantity and weight (small, medium, large size) of 
arthropods captured by light traps are continuously re-
corded by the Zoolog auto sampler, along with tempera-
ture and humidity data. By statistically analyzing large 
amounts of data, it is possible to estimate the amount of 
biomass removed by different types of lamps from their 
habitat, to monitor daily and longer-term activity chang-
es, and to analyze the attractiveness of LEDs of different 
color temperatures. This will also allow conclusions to be 
drawn for ecological services and conservation manage-
ment.

BEVEZETÉS                                                                                                  

A fényérzékenység alapvető fon-
tosságú az állatok széles köre, 
különösen a repülő rovarok szá-
mára. A rovarok érzékenyek a fény 
széles spektrumára, az ember szá-
mára nem látható ultraibolyától 
(UV) a vörös színig. Orientációjuk, 
napi aktivitásuk, és éves ritmusuk 
nagymértékben függ a fényektől 
és a természetes fényváltozások-
tól. A fényérzékenység fontos 
szerepet játszik a táplálkozásban 
és a szaporodásban is. A rovarok 
fény hatására a megvilágítás for-
rása felé mozognak, de a fény el is 
térítheti, taszíthatja őket (pozitív 
vagy negatív fototaxis), növelheti 
vagy csökkentheti aktivitásukat 
(Bertholf 1940). A napjainkban 
egyre növekvő kültéri megvilágí-
tások rovarokra kifejtett hatásuk 
miatt jelentős természetvédelmi 
problémát okoznak. A közvilágí-
tásban alkalmazott világítótestek 
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1. ábra  A ZooLog érzékelő gyűrű és adatgyűjtő, mely a Jermy-féle fénycsapdához csatlakozik.
Kép: Liszli Péter és Gyarmathy István



különféle fényforrások vonzó hatása a spektrális összetételtől 
függ. Vizsgálatok szerint a fém-halogén lámpák, és a kék, illetve 
hideg fehér fényt kibocsátó LED-ek vonzó hatása a lepkék szá-
mára 6-10-szer nagyobb, mint a hosszabb hullámhosszú (me-
leg fehér vagy sárga) nátriumlámpáknál mért értékek (Huemer 
et al. 2010). Egy másik laboratóriumi kísérletben a kék fény 
attraktívabb volt, mint a zöld, narancs vagy piros fény. A ké-
sőbbi kísérletek során a kék / lila színtartományban csúcshul-
lámhosszokat kibocsátó LED-ek tesztelésekor a 405 nm hul-
lámhosszú fény szignifikánsan nagyobb vonzerőt gyakorolt, 
mint a 435, 450 vagy 470 nm. (Cowan és Gries 2009).

A fenti ismeretek alapján feltételezzük, hogy a lámpák 
spektrális összetétele lényegesen fontosabb, mint a lámpák 
fényerőssége. Ennek igazolására kutatási programot indí-
tottunk különböző színhőmérsékletű fényforrások felhasz-
nálásával. A behullott rovarok számlálására egy újdonság-
nak számító automatikus távérzékelési módszert haszná-
lunk: ez a ZooLog mintavevő rendszer, amely az Edapholog 
megfigyelő rendszer továbbfejlesztett változata (Dombos 
et al., 2017).

A ZOOLOG SZONDA BEMUTATÁSA                                                  

Az új monitorozó rendszer központi eleme a csapdába bejutó 
rovarok érzékelésére kifejlesztett IR (infravörös) szenzor-gyű-
rű (Balla et al. 2020). Az érzékelés alapelve lényegében fény-
kapu, amely a környezeti zavaró fényhatások csökkentése ér-
dekében a közeli infravörös tartományban működik. Infravö-
rös fényforrásként TSAL6200 típusú LED diódát használunk, 
melynek sugárzási maximuma 940 nm-nél van. Sugárzási 
szöge +−17 fok fél intenzitásra vonatkoztatva. Az alkalmazott 
áramerősség 1 mA. Infravörös érzékelőként BPV10NF típusú 
fotodiódát alkalmazunk „fotovoltaic” üzemmódban. A diódán 
a beeső fénnyel arányos feszültség alakul ki, mely esetünk-
ben 100 mV körüli értékű. 

A fenti értékek elérése érdekében az infravörös fényforrás 
− a sugárzási szögnek megfelelően − úgy került elhelyezés-
re, hogy azok a velük szemben elhelyezkedő 8 darab vevő-

párt egyenletesen világítsák meg. Ezzel együtt az érzékelők 
elhelyezése is lényeges, így azokat egyenletes távolságban 
és pontosan az adó felé fordítva kell elhelyezni. A pontos-
ságról 3D-s tervezőprogramban készült modell, majd ebből 
a modellből nagyfelbontású gyantás 3D nyomtató segít-
ségével készült munkadarab gondoskodik, mint hordozó 
és pozicionáló váz. A 3D-s nyomtatás tette lehetővé, hogy 
az adó és a vevő oldalon a szóródásból adódó nem kívánt 
fények ki- és bejutását formai megoldással csapdázzuk és 
csökkentsük ezzel a készülék környezeti fényzajra való ér-
zékenységét.

Az első erősítő fokozat DC csatolású invertáló kapcso-
lás, melyben a bemeneti ellenállás egyben a dióda terhe-
lő ellenállása is. Az alkalmazott műveleti erősítő Microchip 
MCP6141, melynek áramfelvétele 600 nA 100 KHz erősítés-
sávszélesség szorzat mellett. 15-szörös erősítés beállítással 
az első fokozat sávszélessége 6KHz körüli értékű külön RC 
szűrő hálózat alkalmazása nélkül, a maximum 3 mV-os offset 
feszültségből adódó 45 mV-os kimeneti feszültség eltolódás 
belefér a tápfeszültség tartományba. A következő erősítő 
fokozat egy 5 Hz körüli felül áteresztő szűrőn keresztül kap-
csolódik, mely egyben megoldja a DC leválasztás problémá-
ját is. Az alkalmazott műveleti erősítő MCP607 25 mikroam-
per áramfelvétellel 155 KHz erősítés-sávszélesség szorzat 
mellett. Lényegében az érzékelő elektronikája egy 450-sze-
res eredő erősítésű két-fokozatú erősítőből áll, melyben az 
alkalmazott műveleti erősítők paraméterei úgy vannak ösz-
szeválogatva, hogy minimális áramfelvétel mellett megva-
lósuljon a kívánt 2 KHz körüli sávszélesség külön sávszűrő 
alkalmazása nélkül. Az erősítő a 200 ms-nál kisebb időállan-
dójú, gyorsabb változásokat erősíti és a túl gyors zavarjele-
ket csillapítja. A felerősített jelet 3,2 KHz mintavételi frek-
venciájú A/D átalakítóval digitalizálja a PIC24FJ128GC006 
mikrokontroller. A további feldolgozást a szoftver végzi. A 
rendszer 3,3 V-os tápfeszültséggel működik, mely jól illesz-
kedik a Li akku 3,6-4,2 V-os feszültségéhez. Az analóg erősí-
tő külön tápáramkörről működik a többi részegység zavaró 
hatásának csökkentése érdekében.
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2. ábra  3A ZooLog online felületen a szondák mérési eredményei grafikusan is megtekinthetőek                               (Forrás: https://helion.hu/zoolog/)



GSM MODUL MŰKÖDÉSE                                                                        

A szonda az EEPROM memóriában összegyűjtött adatokat 
egy GSM/GPRS modem segítségével továbbítja egy központi 
szerver adatbázisába. A GSM modem a szondától 2-3 m távol-
ságban elhelyezett külön egységben foglal helyet, melynek 
fő oka az, hogy a szonda esetenként a talajban kerül elhelye-
zésre és ilyenkor nagyon leromlik a GSM modem térereje.

Mivel a rendszer részét képezi egy napelemes táplálású 
akkutöltő egység is, a GSM modem abban került elhelyezés-
re. A GSM modemet a szondában lévő PIC CPU vezérli soros 
vonalon küldött „AT” parancsok alkalmazásával. A rendszer-
ben beállítható, hogy naponta mikor küldje el az adatokat 
a szerverre. A beállított időpontban a CPU bekapcsolja a 
modemet és az GPRS kommunikációval kapcsolódik az in-
ternetre és elküldi a szerverre az EEPROM-ban tárolt adato-
kat. A szerver feladata az adatok kezelésén kívül a szonda 
számára beállítási adatok küldése. Így pl. a kommunikáció 
időpontja, gyakorisága, a szonda érzékeléssel kapcsolatos 
paramétereinek beállítása. A kommunikáció úgy kezdődik, 
hogy először a szonda elküldi az azonosító kódját és egyéb 
rendszeradatokat tartalmazó 512 bájt hosszú bináris státusz 
adatcsomagját. Következő lépésben a szerver elküldi a be-
jelentkezett szonda számára előkészített 64 bájt hosszúsá-
gú paraméter blokkot, mely tartalmazza a szonda számára 
szánt beállításokat. Ezek után a szonda 512 bájtos csoma-
gokban elküldi a tárolt adatokat bináris formában és zárja 
a kapcsolatot. A rendszer Li akkumulátorokról működik, 
melyek néhány hétig biztosítják a tápellátást töltés nélkül. 
Hazai viszonyok között az alkalmazott napelem elég töltést 
ad az akkumulátorok számára a tartós működés fenntartá-
sához, melyet speciális napelemes töltéshez kifejlesztett 
kapcsoló üzemű töltő áramkör biztosít.

MÓDSZER                                                                                                          
 

A rovarok befogására a természetvédelemben általánosan 
használt, ún. Jermy-típusú fénycsapdákat használunk, ame-
lyekre négy különböző színhőmérsékletű lámpát szereltünk 
fel: (1): 4000 K, 3100 lumenes higanygőzlámpa, ezt használ-
ták a régi közvilágítási rendszerekben és a fénycsapdákban 
is; (2): kompakt fénycső 4000 K, 2850 lumenes fényforrással, 
jelenleg a legszélesebb körben használt típus a közvilágí-
tásban; (3): 4000 K, 2450 lumenes LED, a leggyakrabban ezt 
használják a közvilágítás korszerűsítések során; (4): 2700 K,
2450 lumen LED-ek, ezt javasolják a természetvédelmi 
szempontból is kedvező megvilágításokhoz. A fenti Jermy-
típusú fénycsapdák alá automatikus számláló érzékelőket 
telepítettünk, amelyek mobilinterneten keresztül szolgál-
tatják az alábbi adatokat: a befogott egyedek száma, detek-
tálási ideje, az aktuális hőmérséklet és páratartalom, vala-
mint a testmérettel korreláló érték (Dombos és mtsai., 2018, 
www.zoolog.hu).

A csapdákat az egri Eszterházy Egyetem Botanikus Kert-
jében helyeztük el, jól elkülönítve egymástól. A kutatásokat 
egész évben folytatjuk, a folyamatos online mérés naponta 
szürkülettől hajnalig tart.

KONKLÚZIÓK                                                                                               
 

Az automatikus adatgyűjtés lehetővé teszi nagy mennyisé-
gű adat gyűjtését, megfelelő feldolgozását és értelmezését. 
A rendszer tesztelését 2019 végén kezdtük el, és már az elő-
zetes eredmények is bebizonyították, hogy az automatizált 
szonda alkalmazása folyamatos rovarcsapdázással nagy 

mennyiségű, és statisztikailag elemezhető adat gyűjtését 
teszi lehetővé különböző színhőmérsékleti megvilágítás mel-
lett. Ez lehetőséget ad az élőhelyükről eltávolított biomassza 
mennyiségének becslésére, a napi és hosszabb távú aktivitási 
változások nyomon követésére, és ezzel a különböző színhő-
mérsékletű világítási források vonzerejének elemzésére. Az 
eredmények lehetőséget biztosítanak arra, hogy a természe-
tes és védett természeti területek közelében a kültéri meg-
világításokhoz az élővilágra legkisebb negatív hatást kifejtő 
fényforrásokat választhassuk a jövőben. 

A fenti kutatást az EFOP 3.6.2-16-2014-00014, Nemzetközi 
kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának 
területén pályázat támogatta. 
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A Föld élettere az emberi tevékenység következtében 
egyre nagyobb terhelésnek van kitéve, ezek egyike a 
növények, állatok és az ember életére is számos nega-
tív hatással járó fényszennyezés. 

A szentjánosbogarak a bioszférában betöltött szere-
pükön túl rajzásuk idején páratlan élményt nyújtanak 
a természet kedvelőinek. A fényszennyezés a szentjá-
nosbogarak rejtőzködését, táplálkozását, párzási sike-
rességét egyaránt zavarja, hozzájárulva az életterük 
beszűküléséhez, amely az emberiséget a nyár egyik 
legcsodálatosabb látványától fosztja meg. 

Earth’s life is under increasing pressure from humanity. 
One of them is light pollution, which has a negative ef-
fect on the life of plants, animals and humans. The fire-
flies have an important role in the biosphere, and they 
can provide an incredible experience to the nature lov-
ers. Light pollution disturbs the hiding, nutrition and 
the success of mating for the fireflies. It can limit their 
living space, and so it can deprive humans of the most 
wonderful sight of the summer. 

A földi élet csodálatosan működő rendszere évmilliók so-
rán alakult ki, kifogástalan működésének egyik alapja az élő-
lények változatossága, a biodiverzitás. Az embernek otthont 
adó Föld az emberi tevékenység hatására egyre több, a létét 
erőteljesen zavaró terhet kell cipeljen, ezek egyike a fény-
szennyezés, amely a növény- és állatvilág mellett az ember 
számára is számos negatív hatással bír.  

Nem véletlen, hogy a Fény Nemzetközi Évében, 2015-ben, 
az év rovara a nagy szentjánosbogár volt, a világító élőlé-
nyek egyik legismertebb képviselője. A szentjánosbogarak a 
biolumineszcencia jelenségét mutatva pete, lárva és imágó 
(ivarérett) állapotban egyaránt fénykibocsátásra képesek. 
Pete és lárva korban fénykibocsátó képességük a védelmü-
ket, ivarérett korban a potrohlámpásukat ivari kommuni-
kációra, ismerkedésre és a figyelemfelkeltésre használják. A 
biolumineszcencia során a fény egy biokémiai folyamat során 
keletkezik, a luciferint a luciferáz enzim oxigén jelenlétében 
gerjesztett állapotú molekulává alakítja, amely a felesleges 
energiájától fotonkibocsátással szabadul meg.

A szentjánosbogarak (Lampyridae) családjába több mint 
2000 világítani képes faj tartozik, Európában mintegy 62, 
Magyarországon csupán 3 fajuk él (nagy szentjánosbo-
gár − Lampyris noctiluca, kis szentjánosbogár  − Lamprohiza 
splendidul, törpe szentjánosbogár − Phospaenus hemipterus). 
A fénykibocsátás fajra jellemző frekvenciája a fajtársak egy-
másra találását segíti (MERKL és KELE, 2015). Míg lárvakoruk-
ban mindegyik taxon világít, az ivarérett kor (imágó) után ez 
nem minden fajra jellemző. Az imágóként világító fajoknál a 
hímeknek és a nőstényeknek is van világító szervük. Általá-
ban a hímek és a nőstények is rendelkeznek szárnyakkal, de 
előfordul, hogy a nőstény szárnyatlan, ilyen a nagy szentjá-
nosbogár. A törpe szentjánosbogárnak nemcsak a nősténye, 
hanem a hímje is szárnyatlan. Az imágók nem, vagy csak mi-
nimális táplálékot vesznek magukhoz, a lárvák ragadozók, de 
akad példa ragadozó imágóra is. Ilyenkor a fénykibocsátást 
zsákmányszerzésre is használja az ivarérett állat. A szentjá-

nosbogarak teljes kifejlődéséhez közel 3 évre van szükség, 
utána pedig mindössze 10 napjuk van az imágóknak a faj-
fenntartás genetikailag kódolt programjának beteljesítésére, 
a párzásra és peterakásra. A hím közvetlenül a párzás után, 
a nőstény 3 nappal később, peterakást követően pusztul el. 

A szentjánosbogarak világító képességüket képesek sza-
bályozni, a biolumineszcenciához szükséges oxigén meny-
nyiségének szabályozásával. A párválasztás során a „lámpáik 
felkapcsolása” a hatékony egymásra találás célból szigorú 
menetrend szerint történik, csak teljes sötétségben és legfel-
jebb 2 órán át mutatják a nyár egyik leglátványosabb jelen-
ségét (Magyarországon június közepétől július közepéig tart 
a rajzásuk).  

Ezt a pontos menetrendet zavarhatja meg a fényszennye-
zés. Így felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk, vagy mit kel-
lene tennünk e páratlan jelenség megőrzésének érdekében? 

Egy amerikai, európai és ázsiai kontinensekre kiterjedő fel-
mérés szerint a szentjánosbogár populációk jelenlétére a leg-
nagyobb mértékben az élőhelyek feldarabolódása, a mester-
séges fény, illetve a különböző növényvédő szerek egyaránt 
negatívan hatnak. A vizsgálatok szerint a legmagasabb koc-
kázati tényezőt (50%) az élőhelyek fragmentálódása jelenti, 
a fényszennyezés (utcai lámpák, sportpályák megvilágítása, 
hirdetőtáblák, biztonsági lámpák, kereskedelmi jelzések stb.) 
30%-ban, a peszticidek pedig mintegy 20%-ban járulnak hoz-
zá a szentjánosbogarak populációinak csökkenéséhez, egyes 
területekről való eltűnéséhez (LEWIS és mtsai., 2020). 

Fénycsapdával (LED) végzett vizsgálatok eredményei azt 
mutatják, hogy azon területeken, ahol utcai világítás is ta-
pasztalható volt, a csapda nem vonzotta a szentjánosbogár 
hímeket. Ugyanakkor fényszennyezéstől mentes területeken 
hímek is kerültek a csapdába. Ez arra enged következtetni, 
hogy a hímeket megzavarja a mesterséges éjszakai fény és 
így nem tudják megfelelően lokalizálni a nőstény egyedeket, 
illetve kerülik a fényszennyezett területeket (INEICHEN és 
RÜTTIMANN, 2012). 

A városok átlagos éjszakai fényterhelése 1,5 lx., BIRD és 
PARKER (2014) vizsgálatai szerint már  0,18 lx - 0,3 lx mester-
séges fény hatással van a szentjánosbogarak fototaxisára. 
Fénycsapdás vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy fény-
szennyezett környezetben egy hím egyed sem került a ro-
varcsapdákba, míg fényszennyezéstől mentes övezetekben 
a csapdákban lévő hímek száma akár 33 darab is volt. Kö-
vetkeztetéseik szerint a hímek kerülik a megvilágított terüle-
teket, a nőstények eloszlására nem volt hatással az éjszakai 
fényszennyezés.  

A szentjánosbogarak világító aktivitását a fényszennyezés 
csaknem 70%-kal csökkenti az éjszaka aktív szentjánosbogár 
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fajok esetében, de a szürkületben aktív fajoknál is jelentő-
sen háttérbe szorítja az udvarlást és a párzási sikert egyaránt 
(FIREBAUGH és HAYNES, 2016). 

Mivel a szentjánosbogár lárvák negatív fototaxisú élőlé-
nyek, így sötétedésig nem mozdulnak a nappali rejtekhe-
lyükről, az utcai lámpákat viszont sokszor már napnyugta 
előtt felkapcsolják, így a lárvák már nem képesek érzékelni a 
természetes fény periodicitását, így jelentős hátrány éri őket 
a táplálékszerzés és rejtőzködés tekintetében is (MBUGUA és 
mtsai., 2020). 

Az élőlények fény alapú kommunikációját a fényszennye-
zés rendkívül sebezhetővé teszi. Az ALAN (Artificial Night 
at Night) különböző rovar taxonokra vonatkozó vizsgálatai 
lehetőséget nyújthatnak a kutatók számára olyan világítás-
technikai megoldások kidolgozására, amelyek nem zavarják 
a szentjánosbogár taxonok foto-kommunikációját, és ame-
lyek mellett az éjszakai ökoszisztéma is háborítatlan marad az 
egyre urbanizálódott bolygónkon, és nekünk, embereknek is 
megmarad a fénylő, zöld lámpások nyújtotta kora nyári esték 
káprázatos látványa. 
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szerelt Kaplan-turbinák egyenként 22 tonna tömegűek. A 
turbina járókerekének átmérője 1,8 méter, 12,5 méteres esés 
és másodpercenkénti 16 köbméter vízhozam esetén a hatás-
foka 91,75%.

 Legutóbb 2018-ban két hasonló, egyenként 2,9 MW tel-
jesítményű turbinát gyártott a budapesti vállalat egy másik, 
észak-kaukázusi vízerőmű számára.

„A megújuló energiaforrások iránti növekvő igény és a kis 
teljesítményű vízerőművek környezeti előnyei miatt arra szá-
mítunk, hogy az ilyen típusú berendezések iránt az elkövet-
kező évtizedekben stabil lesz a kereslet” – közölte a jelenlegi 
projekt lezárása kapcsán Oleg Russzkih, a Ganz EEG Kft. ügy-
vezető igazgatója.

A Ganz EEG Kft. orosz-magyar vegyesvállalat, a Roszatom 
orosz állami atomenergetikai konszern Atomenergomas 
gépipari csoportjának tagja, az 1844-ben alapított Ganz vál-
lalatok energetikai gépgyártó részlegének jogutódja. A válla-
lat egyik fő profilja a vízgépek – szivattyúk, vízturbinák, víz-
fékek – és más vízgépészeti berendezések gyártása. Az orosz 

megrendelésre most leszállított Kap-
lan-turbinák névadója, Viktor Kaplan 
osztrák mérnök pályája elején szintén 
a Ganz alkalmazottja volt.

A világ számos országában jelen-
leg is működnek Ganz-vízturbinák. 
A Ganz EEG Kft. keresi a piaci lehető-
ségeket, így a vállalat képviselői év 
elején részt vettek a Közép-ázsiai Víz-
energetikai Fórumon Kirgíziában, ahol 
nagy hangsúlyt fektetnek kis teljesít-
ményű vízerőművek fejlesztésére. A 
hegyvidéki ország áramtermelésének 
94%-át a vízenergetika adja.

Hárfás Zsolt

A Roszatom magyarországi gépgyártó leányvállalata, a Ganz 
Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. (Ganz EEG Kft.) há-
rom, egyenként 1,8 MW teljesítményű, Kaplan-turbinát gyár-
tott az Oroszország déli részén fekvő Sztavropoli határterület 
barszucskovói vízerőműve számára. Az utolsó turbinát 2020. 
április 3-án szállította le a vállalat.

A turbinákat az oroszországi vízerőműveket üzemeltető 
Ruszgidro vállalat rendelte meg. 

A Ganz EEG Kft.-nek két éven belül ez már a második meg-
rendelése volt a térségből, amivel bekapcsolódott az orosz 
kaukázusi régió kis teljesítményű vízerőmű-hálózatának fej-
lesztésébe. A most leszállított propeller alakú járókerékkel 
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A dunavirág (Ephoron virgo) nevű védett kérészfaj egy-
kor évtizedekre eltűnt a Dunából, az elmúlt évtizedben 
azonban visszatért a vízminőség javulásának következ-
tében. A vízfelszíni párzást követően a nőstények folyó 
fölötti repülését a vízfelszínről visszavert vízszintesen 
poláros fény irányítja, amely a hidak előtt, azok tükör-
képénél hirtelen megszűnik, ezért a feltorlódó kérész-
tömeg kivilágított hidak esetében a híd lámpáihoz vagy 
a vízparti lámpákhoz repül. Emiatt a nőstények a lámpa 
alatti aszfaltfelületre rakják a petéiket, amelyek így el-
pusztulnak. Mindez veszélyezteti a következő generáció 
kifejlődését. Az ELTE és az ÖK Duna-kutató Intézetének 
munkatársai több éve végeznek kísérleteket, hogy meg-
oldást találjanak erre a problémára. Olyan több lámpá-
ból álló fénysorompót fejlesztettek ki, amely képes a hi-
daknál összegyűlő kérészeket a víz felett tartani, hogy a 
nőstények végül le tudják rakni petéiket a vízbe.

Ephoron virgo is a protected river-dwelling mayfly spe-
cies inhabited in the river Danube. It had been absent 
from the Danube for decades, but reappeared after the 
improvement of the water quality in the last decade. 
After copulation, the flight of E. virgo females, prior to 
oviposition, is driven by the polarization signal of the 
light reflected from the river surface. This signal abruptly 
breaks at the mirror image of bridges, thus the mass of 
mayflies are attracted to the high-intensity bridge-lamps, 
where they start to swarm around the light sources. 
Consequently, the mayflies oviposit on the asphalt road 
where millions of eggs perish because of dehydration. 
The researchers of ELTE and the CER Danube Research 
Institute have been working on a solution to reduce the 
effect of this ecological trap. They have developed a light 
barrier of downstream-facing LED beacon lights that 
guide egg-laying females to the river surface and prevent 
them from perishing outside the river near urban lights.

1. BEVEZETÉS                                                                                               

A 2010-es évek elejének nagy szenzációja volt, hogy a Duná-
ban őshonos, védett dunavirág (Ephoron virgo) kérészfaj (ter-
mészetvédelmi értéke 10 ezer Ft/egyed) ötven év után újra 
tömegrajzásokat produkált. Ez elsősorban a vízminőség javulá-
sának köszönhető. E kérészfaj ugyanis erősen érzékeny a szeny-
nyeződésekre, ezért a vízminőség hatékony bioindikátora. A 
dunavirág nagyon hasonló életmódot folytat a nála közismer-
tebb és szintén védett tiszavirághoz (Palingenia longicauda), 
ugyanakkor vannak jelentős különbségek is a két faj között. A 
dunavirág lárvák Észak-Afrika és Európa folyóiban az aljzatban 
kialakított U alakú járataikban élnek és szűrögető életmó-
dot folytatnak. A lárvák fejlődése egy évig sem tart, a nyár 
végén lerakott tojásokból a következő év áprilisában bújnak 
elő a lárvák, amelyek augusztus közepére érik el a kifejlett, 
kirepülés előtti állapotot. A dunavirág néhány hetes rajzási 
időszaka többnyire július végén - augusztus közepén kez-
dődik. A rovarok kirepülése sötétedéskor 20 óra körül kez-
dődik és kb. 22 óráig tart. A rajzás első szakaszában a nimfa 

(utolsó lárvaalak) a víz felszínére úszik, ahol előbújik a szár-
nyas rovar. A tiszavirághoz hasonlóan a hímek esetében itt 
is szubimágók, míg a nőstények esetében párzóképes nős-
tény imágók jelennek meg. A hím szubimágók a partra re-
pülnek, ahol imágóvá vedlenek, majd visszatérnek a folyó 
fölé, hogy párzótársra találjanak. Az első nimfa-imágó átala-
kulások után mintegy 0,5-1 órával a nőstények laza szerkeze-
tű rajokba szerveződnek, és megkezdik a petéik elsodródását 
megakadályozó kompenzációs repülésüket. Ekkor a folyó kö-
zépvonala mentén haladva néhány kilométer megtétele után 
találják meg tojásrakó helyüket, ahol lerakják a vízbe az egyen-
ként több ezer tojást tartalmazó tojáscsomóikat, melyekből a 
következő tavaszra újabb lárvák fejlődnek.

2. HÍDLÁMPÁKNÁL KIALAKULÓ ÖSSZETETT 
ÖKOLÓGIAI CSAPDA                                                                            

Közismert, hogy számos vízirovar, ahogy a dunavirág is, a 
vízfelszíneket a róluk visszavert erősen és vízszintesen po-
láros fény optikai jele alapján érzékelik [1-2]. Kompenzáci-
ós repülése során a dunavirág e jelet követve képes a folyó 
középvonala fölött maradni. Ha ez a jel valamilyen módon 
megszakad, akkor a repülő kérésztömeg összezavarodik, és 
nem képes továbbhaladni az eredeti repülési irányba. Ilyen 
eset állhat fenn hidak környezetében, ahol a híd tükörképe 
és vízre vetülő árnyéka módosítja a visszavert fény polari-
zációs tulajdonságait, így a kérészek számára megszakad a 
folyó egyértelmű, jól követhető optikai jele. Ezt a jelenséget 
először Málnás és munkatársai [3] figyelték meg tiszavirág 
kérészek kompenzációs repülése során. E kérészfaj rajzása 
és tojásrakása naplemente előtt történik. Kompenzációs re-
pülésük során a híd előtt feltorlódik a tojásrakás előtt álló 
nőstényeket tartalmazó kérésztömeg, majd összezavarodva, 
örvénylő mozgásba kezdenek. Ebben elfáradva végül a híd 
előtti folyószakaszba rakják tojásaikat.

A dunavirág rajzása a tiszavirágéval ellentétben naplemen-
te után, már sötétben kezdődik, ezért számukra a hidaknak 
a korábban említett probléma mellett egy másik káros ha-
tása is van. Sötétben a hidak közvilágítási lámpái be vannak 
kapcsolva, amelyek magukhoz vonzzák és ott tartják a nagy 
tömegben érkező kérészeket. Az erős intenzitású fény vonzó 
hatása olyan nagy, hogy a lámpák körül örvénylő kérészek 
nem képesek elhagyni azokat, így elfáradva a hídon futó asz-
faltútra rakják tojásaikat. Régóta ismert, hogy az aszfaltutak 
poláros fényszennyező felületek [4-7], azaz a róluk visszavert 
vízszintesen poláros fény vizet utánoz a vízirovarok számára. 
A dunavirág tehát repülés közben egy összetett ökológiai 
csapda áldozatául eshet. Az útjukba kerülő híd tükörképe 
megszakítja a víz folytonos poláros jelét, amit addig követ-
tek, a nagy intenzitású hídlámpák pedig magukhoz vonzzák 
őket. A rajzásban elfáradva pedig a híd aszfaltútjára szállnak 
le, aminek vízszintesen poláros jele tovább erősíti a csapda-
hatást, így tojásaikat a víz helyett a hídfelszínre helyezik. Ez 
esetben a lerakott tojások és az elfáradt, leszállt nőstények 
kiszáradás miatti pusztulása elkerülhetetlen. A nyilvánvaló 
ökológiai kár mellett a lakosság számára is problémát okoz 
a nagy mennyiségű kérésztetem, hiszen az utak felületét csú-
szóssá, síkossá téve balesetveszélyes helyzetet teremt.

3. KÉRÉSZVÉDŐ FÉNYSOROMPÓ                                                     

A kialakult ökológiai csapda megszüntetésére vagy mérsék-
lésére talán a legkézenfekvőbb megoldás lenne a hídlámpák 
lekapcsolása a rajzás időszakára. Egy ilyen intézkedés minisz-
tériumi és önkormányzati jóváhagyásához nagyon pontos 

Elektrotechnika 2 0 2 0 / 4 3 8

Kérészvédő fénysorompó 
kialakítása a Dunán

Száz Dénes, Kriska György, Farkas Alexandra, 
Horváth Gábor, Egri Ádám



tervezés szükséges, a dunavirág pontos rajzási idejét azon-
ban nehéz megjósolni, hiszen ebben évről évre akár több-
hetes eltérések is lehetnek. E változékonyság pontos okai 
egyelőre nem ismertek, lehetnek meteorológiai, csillagászati, 
illetve vízkémiai eredetűek is. Ráadásul más-más folyószaka-
szokon eltérő időszakokban mehet végbe a tömegrajzás.

Az ELTE Környezetoptika Laboratóriumának és az Ökológiai 
Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének munkatársai egy al-
ternatív megoldással álltak elő. A hídról lelógatott erős fényű 
reflektorok képesek lehetnek vonzóbb optikai hatást kiváltani 
a híd lámpáinál, és ezzel a vízfelszín fölött tartani a kérészeket, 
miáltal a rajzásban elfáradt kérész nőstények nem az aszfaltfel-
színre, hanem a vízre szállnak le, és a természetes élőhelyükre 
rakják a tojásaikat. Az ötlet megvalósítását számos terepkísérlet 
és prototípus tesztelés előzte meg, amelyek a Duna kisebb mel-
lékfolyóin, a Rábán és az Ipolyon történtek, ahol a dunavirág 
szintén gyakori. A koncepció tesztelése során kiderült, hogy 
ilyen lelógatott lámpákkal sikeresen képezhető egy fénysorom-
pó a kérészek számára, amely meggátolja őket a közúti lámpák-
hoz való továbbhaladásban, és az utódgenerációt képző tojá-
sok millióit mentheti meg a pusztulástól [8]. 

Az elmúlt évek fontos megfigyelése volt, hogy a nagyobb 
tömegrajzások alkalmával a dunavirág kérészek a folyóparti 
középületek (pl. MÜPA, Duna Aréna) kék színű díszkivilágítá-
sainál is meglepően nagy számban csapdázódtak. Felmerült 
tehát az a kérdés is, hogy milyen hullámhosszú fényforrással 
lehet a legvonzóbb optikai hatást kiváltani a számukra. A 
fénysorompó tesztvizsgálatai során az derült ki, hogy a hul-
lámhossz csökkenésével nő a vonzódás, vagyis a kék és UV 
spektrális tartományok vonzzák a legtöbb dunavirág kérészt.

Az így szerzett tapasztalatokat felhasználva, a Farkas Ale-
xandra által elnyert Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 
támogatásával és Tahitótfalu önkormányzatának együttmű-
ködésével 2019 nyarán a Tahitótfalu határában lévő Tildy Zol-
tán hídon épült ki az első kérészvédő fénysorompó, amely két 
kék fényű LED-ekkel ellátott, a híd oldalára felszerelt reflek-
torból áll. E reflektorok úgy lettek beállítva, hogy a település 
lakosságát nem zavarják, és csak sötétedés után, a rajzási idő-
szakban üzemelnek. Ugyanebben az időszakban a híd köz-
világításának intenzitását 30%-kal csökkentik, így biztosítva, 
hogy a korábbi években megfigyelt ökológiai csapda hatása 
minél inkább mérséklődjön, és a kérészek védelmét szolgáló 
fénysorompó minél hatékonyabban működjön. 

A kialakított optikai megoldás hatására 2019 nyarán jelen-
tősen kevesebb kérész és tojás pusztult el az említett hídnál, 
mint a korábbi években. Az új optikai védőrendszer termé-
szetvédelmi jelentőségén túl lehetőséget biztosít további ku-
tatómunka elvégzésére is a fényforrások ökológiai hatásaival 
kapcsolatban, amire az elkövetkező években fog sor kerülni. 
A módszer további tökéletesítésével pedig elérhetővé válik 
az a távlati cél is, hogy minél több hídra kerüljön fel hasonló, 
a kérészek és tojásaik védelmét célzó optikai megoldás, mi-
nimalizálva az emberi jelenlét okozta rovarpusztulást és az 
utódgenerációt érintő természetvédelmi kárt.

A fénysorompó kialakítását megalapozó terepkísérletek a 
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 
támogatással, a PD_19 pályázati program (131738 számú 
projekt) és az EFOP-3.6.2-16- 2017-00014: Nemzetközi kuta-
tási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának te-
rületén című projekt finanszírozásában valósultak meg.
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A Prolan Zrt. 2019. december 5-én tar-
totta Budakalászon hagyományos ter-
vezői ankétját, amelynek témája ez al-
kalommal a Smart City Okos Város volt. 
Az ankéton mintegy 20 fő vett részt. 
A résztvevőket Mráz Dániel és Szabó 
Ervin vezérigazgatók köszöntötték.

  A Prolan Zrt. 2020-ban lesz 30 
éves. 260 főt foglalkoztat. Fő profilja 
hardware és szoftver fejlesztés vasúti 

irányítástechnika, energia menedzsment területén, valamint 
ezek karbantartása, üzemeltetése. A közvilágítás menedzs-
ment rendszer (ECLIPSE Smart City), mint speciális közmű 
szolgáltatás nyolc éve indult. 

A téma felvezető előadását Jobbágy László,  a Digitális 
Jólét Program Nonprofit Kft. ügyvezetője tartotta. A Digitális 
Jólét Program (DJP) az ITM felügyelete alá tartozik. A DJP-n 
belül a Smart City/Okos Város koncepcióval a  Civitas Sapi-
ens  tudásközpont foglalkozik. 2019 elején létrehoztak egy 
Smart City piacteret, amelyen azok a hazai szereplők (kb. 50 
cég) vannak jelen, akik valamilyen  technológiával, termékkel, 
megoldással rendelkeznek a koncepció megvalósításához.

A Smart City/Okos Város koncepcióba minden olyan di-
gitális megoldás beleérthető, amiről városi környezetben 
az emberek úgy érzik, hogy a  jólétüket növeli (okos köz-
világítás, forgalom figyelés, parkolók telítettsége, hőmér-
sékleti-, páratartalom-, időjárás adatok, légszennyezett-
ség, kukák állapota, térfigyelés, közösségi wifi, segélyhívás 
stb.). Ennek egyik már meglévő és kézenfekvő megjelenési 
formája a közvilágítási rendszer, amire több más funkció is 
rátelepíthető. 

A közvilágítás (mint okos eszközök hordozója is) korszerű-
sítésében elsősorban ESCO alapú finanszírozásban gondol-
kodnak, ugyanakkor látják, hogy vannak olyan vonatkozások, 
ahol pénzügyi megtérüléssel nem, csak közösségi/társadalmi 
hasznosságon keresztüli megtérüléssel (fenntarthatóság) 
lehet számolni. Erre terveznek hitellehetőséget, hitelforrást 
létrehozni az MFB-vel. 2019 szeptemberben a Civitas Sapiens 
szervezésében a Közszolgálati Egyetemen tartottak egy Okos 
Város konferenciát, ahol kiállítás is volt (kb. 40 kiállító). A DJP 
a Smart City piactér számára validációt is végeztet független 
szakértőkkel a potenciális cégek körében (műszaki, pénzügyi, 
jogi, közigazgatási területen). A Smart City piactérre bekerülő 
cégek számára a jövőbeni projektekben ez valamiféle prefe-
ráltságot jelentene. Kb. 50 cég validációja van folyamatban.

Egy Okos Város projekt a probléma felvetéstől a megvaló-
sításig nagyon komplex feladat. Vitéz Miklós előadásában a 
Smart City Clustert ismerhettük meg, amely rendszer integ-
rátori szerepet kíván betölteni a szereplők között a külön-
böző technológiák, megoldások összehangolására. A Smart 
Dashboard pedig a megvalósult Okos Város különböző folya-
matainak egy felületen történő vizualizációját (a különböző 
technólógiákból származó információk begyűjtésével) teszi 
lehetővé. Ez nagyban megkönnyítheti a városvezetők dolgát 
döntési helyzetekben.

Az okos város egyik elsők 
közötti és kézzel fogható meg-
valósulása a korszerűsített, 
okossá tett közvilágítás.   Ba-
kos Tibor  bemutatta a Prolan 
ECLIPSE Smart City közvilágí-
tás menedzsment rendszerét, 
amelynek jellemzője a kétirá-
nyú kommunikáció, távvezé-
relhetőség, távfelügyelet.  

A lámpatestekben saját fej-
lesztésű lámpavezérlők van-
nak elhelyezve, amelyek gyár-
tótól függetlenül képesek vezérelni hagyományos, illetve 
LED fényforrásokat. A lámpavezérlők a tápkábelen keresztül 
PLC-kommunikációval kapcsolódnak a körzetvezérlőkhöz, 
amelyek a  transzformátor állomásokban vagy ha nincs elég 
hely, külön szekrényben vannak elhelyezve. A körzetvezérlők 
vezeték nélküli GPRS kommunikációval érik el az ECLIPSE köz-
pontot. Az ECLIPSE Smart City rendszer képes az igényekhez 
igazodó egyedi vagy programozott fényáram szabályozásra, 
figyeli a költségeket, jelzi az egyes fénypontok állapotát, hi-
bajelzést küld meghibásodás esetén. A rendszer alkalmas (pl. 
késő éjszaka) igénybevétel függő helyi fényáram szabályo-
zásra Doppler-radar megoldás segítségével megkülönböz-
tetve gépjármű (20 km/h felett), illetve gyalogos (20 km/h 
alatt) közlekedőt. A rendszer képes jelezni helyi földzárlatot, 
túlfogyasztást vagy áramlopást is. Továbbá alkalmas még 
díszvilágítás vezérlésre, de forgalom számlálás, rendszám fel-
ismerés és egyéb okos város funkciókat is tud kezelni.

A Smart City néhány üzemeltetési nehézséggel is szem-
besül: a közvilágítási hálózat nappal feszültségmentes, mi-
közben az okos város rendszerelemeknek betáplálásra van 
szüksége nappal is. A 0-24h feszültség kitáplálási igényt nem 
mindegyik szolgáltató  fogadja szívesen a felmerülő problé-
mák miatt. A Villamos-energia Törvény (VET) nem tér ki rá, 
módosításra lenne szükség.

ifj. Csapó István  a Greennovate 
Kft. képviseletében   Okos Város jó 
gyakorlatok címmel tartott előadá-
sában konkrét megvalósulásokat 
mutatott be. Siófokon egy új lakó-
parkban  99 db 36W LED wifi, díszvi-
lágítási vezetékkel ellátott rendszert 
helyeztek üzembe. Szintén Siófokon 
az Aranypart strandon   - nyári, téli 
igényekhez igazodó közvilágítás és 
e-bike előkészítést építettek ki. 

Szank az első teljes település, ahol 
okos közvilágítás valósult meg 0-24h 
üzemben 365 db smart térinformati-
kai lámpatest felszerelésével.

A nap záró előadása a parkolóban kialakított ECLIPSE 
Smart City közvilágítási demonstráció vezérelhetőségének 
bemutatása volt Szabó Ervin vezetésével. Itt a hallgatóság 
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kipróbálhatta és megtapasztalhatta a Doppler-radaros fény-
áram vezérlés működését jármű esetében és gyalogosként 
is. Szintén a parkolóban felállított vasúti vagonban az okos 
lámpatest felszerelésének beüzemelésének menetét, állapo-
tának, beállításainak lekérdezését nézhettük meg.

Az előadásokat a résztvevők élénk érdeklődéssel hallgat-
ták, sok kérdést tettek fel, illetve számos észrevételt tettek a 
gyakorlati alkalmazások lehetőségeit illetően.
A program beszélgetéssel, szendvicsezéssel zárult.

Pécsi Tivadar, 
okleveles villamosmérnök, világítástechnikai szakmérnök
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Utóbbi esetben azonban feltétlenül meg kell említeni, 
hogy amíg a Paksi Atomerőmű folyamatosan képes termel-
ni, addig a naperőművek termelése napszaktól és időjárástól 
függően állandóan változik, ami megmutatkozik abban is, 
hogy január és április között e megújuló energiaforrás telje-
sítménye a nettó adatok alapján 0 és 969 MW között, folya-
matosan változott. A naperőművek teljesítménye a január és 
április közötti negyedórás időszakok közel 50 százalékában 
0 MW volt. A 800 és 969 MW közötti értéket pedig csak a ne-
gyedórás időszakok mintegy 4,6 százalékában érték el. Ebből 
is egyértelműen kitűnik a tény, hogy a villamosenergia-rend-
szerben feltétlenül szükség van alaperőművekre, amelyek ak-
kor is képesek termelni, ha például nem süt a nap, vagy alig 
fúj a szél. 

Magyarországon a súlyos ellátás- és nemzetbiztonsági 
kockázatokat hordozó import villamosenergia-szükséglet 
minimalizálására van szükség, amihez a Paks II. Atomerőmű 
mihamarabbi megépítése, valamint a naperőművek továb-
bi jelentős fejlesztése szükséges. Emellett további (alap)
erőművi kapacitások létesítésére is szükség lesz. Fontos, 
hogy mindez úgy valósuljon meg, hogy – a gazdasági le-
hetőségeket figyelembe véve – növelni lehessen a nemzeti 
tulajdont.

Hárfás Zsolt
atomenergetikai szakértő

az atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője

A járvány egyik következményeként azt láthatjuk, hogy a 
globális villamosenergia-fogyasztás az idei év első negyed-
évében 2,5 százalékkal csökkent, miközben azokban az or-
szágokban, ahol nagyon szigorú intézkedéseket hoztak, ez az 
arány a 20 százalékot is meghaladhatta annak hatására, hogy 
a háztartási áramfogyasztás növekedése nem tudta kompen-
zálni az ipar és a kereskedelmi szolgáltatások igénycsökke-
nését. Ezzel szemben Magyarországon március végéig növe-
kedett a fogyasztás, viszont áprilisban mintegy 9 százalékkal 
csökkent, de összességében az idei év első négy hónapjában 
csak minimális a csökkenés az előző év hasonló időszakához 
képest. 

A MAVIR adatai szerint az idei év első négy hónapjában 
bruttó 15,43 TWh villamos energiát fogyasztottunk, szemben 
az előző év hasonló időszakában mért 15,48 TWh értékével. 
Ez a csökkenés csak minimális, 0,35 százalékos. Fontos hozzá-
tenni azonban azt is, hogy a háztartási naperőművek adatai 
közvetlenül nem jelennek meg a rendszeradatok között. 

A háztartási naperőművek beépített kapacitása 2019 végé-
re elérte a 461 MW értéket. Ebből az következik, hogy a valós, 
összes fogyasztás még nagyobb lehetett, ami végeredmény-
ben akár azt is jelentheti, hogy idén január és április között 
nemhogy csökkent volna, hanem – a gyárak részleges vagy 
teljes leállása ellenére – minimálisan növekedhetett is a fo-
gyasztás! A magyar gazdaság és az ipari termelés fokozatos 
újraindulásával a hazai villamosenergia-fogyasztás még in-
kább növekedni fog, ezért is nagyon fontos, hogy a hazai ellá-
tás minden időpillanatban stabil legyen. 

Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az import vil-
lamos energia mennyisége ezen időszakban kismértékben 
csökkent, köszönhetően annak, hogy az éjjel-nappal, télen-
nyáron termelni képes Paksi Atomerőmű mellett, a hazai nap-
erőművek a növekvő kapacitásaik révén egyre többet táplál-
nak be a hazai hálózatba. Nettó termelési adatok alapján az 
idei év első négy hónapjában a négy üzemelő paksi blokk 
biztosította a hazai termelés közel felét, a naperőművek pe-
dig 4,5 százalékkal részesültek a termelésből. 

A koronavírus-járvány 
ellenére alig csökkent 

a hazai áramfogyasztás

A hazai villamosenergia-fogyasztás alakulása 2019-2020. január-
április közötti időszakban (MWh)                                              Forrásadat: MAVIR

HÍREK



Cikkünkben a templom felújítása kapcsán megtervezett és 
kivitelezett új belsőtéri világításról szeretnénk beszámolni. A 
tervezési munka 2018 májusában kezdődött a meglévő vilá-
gítási berendezés felmérésével, és a világítási koncepcióterv 
elkészítésével.

Bejárva az épületet megálla-
pítottuk, hogy a tatai Szent Ke-
reszt templom egy igen rangos 
épület, tekintélyes méretekkel. 
A 11 méter párkánymagasság 
jól érzékelteti, hogy elég nagy 
világítási távolságokkal kellett 
számoljunk.

Helyi adottság, hogy a sek-
restyében igen míves faragott 
bútorok és faldíszek találhatók, 
melyek sötétbarna színűek.

Az ebből adódó rossz ref-
lexiós tényezők figyelembe-
vételével kellett a térben és a 
munkaasztalon 300 lx átlagos 
megvilágítási értéket biztosíta-

ni. A helyiség általános vilá-
gításával kellett megoldani 
a bútorok megvilágítását is. 
Ehhez olyan szórt világításra 
volt szükség, mely mindkét 
elvárást teljesíti.

A meglévő állapot felméré-
sekor megállapítottuk, hogy 
a templom műszakilag el-
avult, a hatályban lévő világí-
tási és létesítési szabványok-
nak nem felel meg.

A teljes világítási beren-
dezés cseréje szükséges az 
elosztótól, a kábelezésen ke-
resztül, az összes lámpatestig. 

Itt kell megemlíteni azt a 
nehézséget, hogy a világítás-
sal kapcsolatos felújítási igényhez nem kapcsolódott a temp-
lom belső területének a felújítása. A felújítás a homlokzatokra 
vonatkozott és a világítás felújítását úgy kellett megoldani, 
hogy a szükséges vezetékezés nyomvonalát csak a homlok-
zaton lehetett elhelyezni, és csak beállásokat készíthettünk. 
Ezen segített a belső párkányzat, melyre bejutva lehetett a 
belső kábelezést rejtetten elvezetni.

Jellemző világítástechnikai hiba az volt, hogy minden terü-
leten nagyon kicsi megvilágítási szintek voltak mérhetőek, és 
a templomtérben a szélesen sugárzó fényvetők kápráztattak.

A tervezett világítási berendezéssel szemben támasztott 
követelmények:
– Megfelelő megvilágítási szintek a helyiség funkcióhoz il-

lesztetten
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Tata, Szent Kereszt 
felmagasztalása templom 

Világítási korszerűsítés

Farkas János, Rajkai Ferenc

1. ábra  Templom felújítás előtt

4. ábra  A szentélyt világító régi 
lámpatestek

5. ábra  Szentély korszerű világítása

6. ábra  Templomtér a karzatról

2. ábra  Sekrestye sötétre pácolt 
bútora

3. ábra  Sekrestye korszerű világítása



– Megfelelő vizuális komfort
– Kiváló színvisszaadás
– Energiatakarékos berendezés
– Funkcióknak külön kapcsolási lehetőség
– Esztétikus megjelenés

A tervezett új világítási berendezést a következő területek-
re lehet bontani a hozzájuk tartozó megvilágítási szinttel:

1. táblázat

Területek Eav [lx]

- miséző oltár kiemelő világítás 500

- tabernákulum kiemelő világítás 300

- kereszt kiemelő világítás 300

- oltár előtti tér világítás 200

- kiemelő világítás (mellékoltárok, szobrok) 200

- liturgikus tér általános világítás 150

- padok általános világítás 100

- indirekt mennyezetvilágítás 50

- karzat alatti tér általános világítás 50

- orgona kiemelő világítás 200

- karzat általános világítás 100

- csigalépcső világítás 100

- sekrestye általános világítás 300

Méretezési feladatok:
– Miséző oltár, ambó kiemelő világítás 13m távolságról
– Tabernákulum kiemelő világítás 13m távolságról
– Kereszt kiemelő világítás 13m távolságról
– Oltár előtti tér kiemelő világítás 11m távolságról
– Mellékoltárok, szobrok kiemelő világítás 15m távolságról
– Liturgikus tér általános világítás 12m távolságról
– Padok általános világítás direkt világító lámpatestekkel 
– Indirekt mennyezetvilágítás főpárkányon elhelyezett, 

aszimmetrikus, és 46 fokos, szélesen sugárzó LED lámpa-
testekkel.

– Bejárati rész, orgona alatti tér általános világítás
A lámpatestek jelentős része a párkányon félig rejtve he-

lyezkedik el. 

Az új világítási berendezés hosszú élettartamú lámpateste-
ket és fényforrásokat kell tartalmazzon, melyek nem igényel-
nek karbantartást, csak tisztítást. 

Tervezett lámpatestek élettartama 50  000 óra L80/B10, 
azaz 50 000 óra üzemidő múlva a lámpatestek 90 százaléká-
nak a fényárama csökken a kiinduló fényáram 80% alá. Ez a 
templom használata és a szokások alapján 15-20 év élettar-
tamot jelent. 

A lámpatestek jelentős része a párkányon félig rejtve he-
lyezkedik el. 

Fontosnak tartjuk, hogy az új világítási berendezés jó szín-
visszaadású, meleg színhőmérsékletű fényforrással szerelt 
legyen.  A fény minőségét a jelenleg működő halogénizzó 
fényéhez igazítjuk, így 3000K korellált színhőmérséklet és mi-
nimum Ra>90 színvisszaadás az elvárt. 

Tervezési feladataink közé soroljuk a vizuális komfort 
növelését.

Jobb káprázáskorlátozású, pontosabb lámpatestekkel vilá-
gítunk, ami számításaink szerint a berendezés hatásfokát is 
jelentősen befolyásolja pozitív irányba.

Az általunk tervezett lámpatestek képesek 15 m távolságot 
is megfelelően átvilágítani zavaró kápráztató hatás nélkül, így 
a liturgikus térben minden területen jól lehet majd olvasni. 

A padok is kapnak direkt világítást a párkányon elhelyezett 
lámpatestekből, így ott is lehetőség nyílik az olvasásra. 

Méretezések során kiderült, hogy a különböző optikai 
rendszerek eltérően teljesítenek 10 - 15 m világítási távolság 
esetén, hasonló fényáramú és fél érték szögű lámpatestek-
nél jelentős szórást mutatott a megvilágítási érték. Azaz pl. 
2400 lm fényáramú, 30 fok félérték szög esetén a COB +tü-
kör optikai rendszereknél közel fele megvilágítási értéket 
számoltunk, mint egy jó minőségű kolimátor lencsés optika 
esetén.
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Világítástechnika

7. ábra  Karzat alatti indirekt világítás

8. ábra  Templomtér a főbejáratból

Rajkai Ferenc
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A Magyar Innovációs Nagydíj bí-
rálóbizottsága, a Nemzeti Kutatá-
si Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(NKFIH) elnökének vezetésével, 46 
jelentkező társaság közül választotta 
ki a 2019. évi innovációs nagydíjast, 
valamint további hét innovációs dí-
jat ítélt oda. Az értékelés szempont-
jai között döntő volt az innovációval 
elért 2019. évi gazdasági eredmény. 
Az innovációs nagydíjas társaság ki-
választása titkos szavazással történt. 
A koronavírus járvány miatt   az In-
novációs Nagydíj szokásos átadását 
nem lehetett megtartani az Ország-
házban. A hivatalos végeredményt 

sajtóközleményben tették közzé, a díjakat és elismerése-
ket a társaságok később kapják meg. 

2019. évi Magyar Innovációs Nagydíjban a 3DHISTECH 
Kft. részesült, a digitális patológiai diagnosztika céljára ki-
fejlesztett Pannoramic termékcsaládért. 

A fejlesztés a több mint 100 éves, optikai mikroszkóp alapú 
patológiai szövettani diagnosztika, úttörő, paradigmaváltó 
módszere és alkalmazásának fejlesztése. A megvalósítás el-
indítója és koordinátora Dr. Molnár Béla. A termékcsaládot 
innovációs pályázati forrásból, egyetemi-ipari kooperáció-
ban fejlesztették ki, és a 3DHISTECH Kft. vitte gyártásba. A 
Pannoramic digitális patológiai termékcsalád CE IVD 2019-
ben kapott engedélyt, és közel 50 helyen vásárolták meg, 
bel- és külföldön. Ezzel 2019-ben a cég 3 milliárd forintos be-
vétel-növekedést ért el. A világpiacon piacvezető, referencia 
etalonná vált versenytársai, a Phillips, a Leica, illetve a Roche 
cégek és termékei számára.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi 
Ipari Innovációs Díjában a BorsodChem Zrt. részesült az 
MDI, poliuretán alapanyag gyártási folyamatának komp-
lex fejlesztéséért. 

Alkalmazásával az MDI üzem névleges éves kapacitása 
330 ktpa-ra növekedett, amely összességében 7.9 kt többlet 
MDI-termelést tett lehetővé 2019-ben, ennek az addicionális 
volumennek az értékesítése 2019-ben € 4.6 M (1,5 milliárd Ft) 
fedezetet jelentett a vállalat számára. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi In-
formatikai Innovációs Díját az Oncompass Medicine Hun-
gary Kft. kapta az Oncompass precíziós onkológiai döntés-
támogató eljárásért. 

A kifejlesztett orvosi döntéstámogató eljárás segít az or-
vosnak a több mint 100 forgalomban lévő és több mint 1000 
fejlesztés alatt álló hatóanyagból kiválasztani a megfelelően 
célzott kezelést. A speciális orvosi szoftver, a mesterséges in-
telligencia egy formája. 

Az Agrárminisztérium 2019. évi Agrár Innovációs Díjá-
ban a Veresi Paradicsom Kft. részesült mesterséges meg-
világítású, hidrokultúrás rendszerben megvalósított téli 
termesztésért. 

A mesterséges megvilágítású, innovatív, hidrokultúrás üveg-
ház megnyitásával az első magyarországi termelő lett, amely 
az év minden napján, télen is ugyanolyan ízben és minőség-
ben termeszt. Az 1000 tonnányi importkiváltás 566 millió forint 
értékű volt.

Az Agrárminisztérium 2019. évi Környezetvédelmi In-
novációs Díjában a ThalesNano Energy Zrt. részesült a 
H-Genie® magasnyomású laboratóriumi hidrogén generá-
tor berendezésért.

A kifejlesztett H-Genie® az egyetlen és első biztonságosan 
használható, nagy tisztaságú (4.0 vagy 99,99%), kompresszor 
nélküli, magasnyomású (100 bar), kézzel mozgatható beren-
dezés, amely már elegendő termelési kapacitással rendel-
kezik egy átlagos kutatólaboratóriumi egység kutatási célú 
hidrogén igényének a kielégítésére (0.1-1 NL/perc). 2019-ben 
– már az első évben – 100 millió Ft feletti értékesítési árbevé-
telt sikerült elérni, három kontinensen.

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
„Alapkutatástól a piacig˝ 2019. évi Innovációs Díjában a 
Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. részesült az élvonalbeli 
idegtudományi kutatások céljára kifejlesztett világszínvo-
nalú magyar mikroszkópért. 

A KOKI spinoff cége, a Femtonics Kft. küldetése, hogy 
egy-egy ötletet az alapkutatástól az exportképes termékig 
íveltessen. A Femto3D ATLAS lézerpásztázó 3D-s mikro-
szkóp. Így vált sok év munkájának köszönhetően a képal-
kotás legkorszerűbb csúcstechnológiájával működő, több 
mint 40 szabadalomra épülő, Magyarországon tervezett és 
gyártott „hungarikummá”. 2019-ben az ATLAS termékcsa-
ládból származó extra export árbevétel nagysága 480 M 
Ft-ra emelkedett.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019. évi Innováci-
ós Díjában az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvé-
delmi Intézete részesült a 25 éves CSALOMON® Csapdacsa-
lád újdonságaiért. 

Az elmúlt években több mint 190 kártevő rovarfajra fejlesz-
tettek illatanyagokon és vizuális csalogatáson alapuló csalo-
gatási és csapdázási módszereket. Az egyik legújabb csap-
dájuk révén egy régi kukorica kártevő, a kukoricamoly meg-
bízható rajzáskövetése egyszerű eszközzel válik lehetővé. A 
2019-es évben 140 millió Ft árbevételt értek el a CSALOMON® 
csapdacsalád csapdáinak a forgalmazásával Magyarországon 
és jellemzően Európa országaiban.

A Valor Hungariae Zrt. és a Magyar Innovációs Szövetség 
2019. évi Startup Innovációs Díjában a Fitpuli Kft. részesült a 
Fitpuli tudományos alapú digitális munkahelyi egészség-
programért. 

A fejlesztés egyedülálló és újszerű módon, teljesen digitá-
lis formában elérhető, ezáltal alacsony bevezetési költségek 
mellett, nagyságrendekkel több munkavállalóhoz juttatható 
el. Szakmai tartalma tudományos kutatásokon és evidenciá-
kon alapul, amely a mérhetően eredményes egészségmegőr-
zés záloga. A 2017-ben alapított vállalkozás három körben, 
összesen 1,11 millió euró befektetést kapott. Eladott felhasz-
nálói fiókjainak száma már 30 ezer. 2019-ben az eladott szol-
gáltatás összértéke meghaladta a 100 millió forintot, amely 
az előző évi eredmény ötszöröse.

Forrás: sajtóközlemény. A 28. Magyar Innovációs Nagydíj 
pályázat a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
támogatásával, az NKFI Alapból valósult meg. 

Kiss Árpád 
ny. főtanácsos

 gazdasági újságíró
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Kiemelkedő hasznot hozó, 
világszínvonalú teljesítményeket 
ismertek el a Magyar Innovációs 

Nagydíj Pályázaton

Kiss Árpád 

Hírek

Érték és Minőség Nagydíj – 
Pályázat 2020

Napelemes térkövek 

Napelemes tetőcserép



is elismerjék. A győztesek bemutatása 
szeptemberben az Országház felsőházi 
termében lesz. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító 
Védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalánál bejegyzett, oltalom alatt áll. 
A pályázati rendszer minden évben ki-
emel egy társadalmilag is fontos téma-
kört. Az idei év mottója: „Étkezzünk 
egészségesen, hogy egészségesen él-
hessünk!’ Az Érték és Minőség Nagydíj 
Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi 
Magyarország elismerését és elkötele-
zettségét az értékek, a tanúsított mi-
nőség iránt. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit, a Gaz-
daság Ünnepén, a Parlament Felsőházi Termében adják át  
2020. szeptember 9-én. Előző években több MEE jogi tagunk 
sikerrel  pályázott és nyert!

 A Pályázat fővédnöke: Dr. Latorcai János, a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat 
kiemelt támogatója: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkársága.

Forrás: Sajtóközlemény
Tóth Éva

nálói igényeknek. Ennek megfelelően a 
felületén csúszásmentes, edzett üveg-
lapokat helyeztek el, amelyek védik a 
napelem cellákat, amik így akár az autók 
terhelését is elbírják. A napelemes tech-
nológia térburkolatban való alkalmazá-
sával sokkal nagyobb felület áll rendel-
kezésre a napenergia gyűjtésére.
A technológia segítségével elektro-
mos autók valódi zöld energiával való 
ellátása is megoldható. A fejlesztők 
2017-ben egy kisebb járdaszakasz átalakításával környezetba-
rát energiaforrást biztosítottak elektromos autók számára egy 
logisztikai ingatlanfejlesztő cég budapesti telephelyén. A cég 
eddigi legnagyobb szabású projektje Kazahsztánban került 
megvalósításra, ahol egy bevásárló központ bejárata előtt 80 
négyzetméter nagyságú rendszert hoztak létre, amivel az épü-
let klímarendszerét látják el megújuló energiával. A 10-től akár 
30 négyzetméterig is méretezhető rendszerek autófeljárókon, 
járdákon, kerti ösvényeken, teraszokon vagy akár erkélyeken is 
kiépíthetők. 

Kép: platio

A technológiai innováció, a szépre 
való igény és a felelős fogyasztói 
magatartás ötvöződik a termékben” 
– fogalmazott Jankó Árpád, a Terrán 
részlegvezetője.
A Terrán cég mára Magyarország 
mellett 8 országban van jelen. A 
Generon napelemes tetőcserép ta-
valy a szlovákiai és hazai építőipari kiállításon, a Construmán is 
elnyerte a nagydíjat, ezenkívül az E.ON Energy Globe Awardon 
szintén elismeréssel tüntették ki, ezzel pedig bejutott az energia-
világ „Oscar-gálájának” emlegetett nemzetközi döntőbe is.

Fotó: Terran

„ Magyarország is csak a minőség igényével élhet 
és maradhat fenn az új Európában.”   /Márai Sándor/

Idén is meghirdették a legkiválóbb termé-
kek és szolgáltatások versenyét, az Érték és 
Minőség Nagydíj Pályázatot, a Kárpát-régió 
egész területén. 
A pályázat szokásos 2020. március 11-re 
meghirdetett nyilvános Sajtótájékoztatóját 
az utolsó pillanatban a vírusjárvány miatt le 
kellett mondani.

A legjobb versenypolitika a kiváló minőségre való 
törekvés!

A gazdaság majd teljes palettáját felölelő 40 főcsoport, több 
mint 100 témakörében lehet indulni. Az Érték és Minőség 
Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára 2020. június 11-ig lehet 
benyújtani a pályázatokat – jelentette be az Érték és Minőség 
Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa. A pályázat igen széles spekt-
rumban kínál lehetőséget azon vállalkozások számára, akik-
nek fontos, hogy produktumát hazai és nemzetközi szinten 

Már nem csak a háztetőkön lehet napenergiát termelni. A vilá-
gon először egy kecskeméti kertes ház autófeljáróján hoztak létre 
járható napelemekből burkolatot magyar fejlesztők. Napelemes 
térköveket építettek egy családi ház előtt található autófeljárójá-
ba Kecskeméten. A nap közben megtermelt zöld energia a ház 
áramellátását segíti. A közel 10 négyzetméter nagyságú spe-
ciális térburkolat segítségével egy év alatt termelhető energia 
nagyjából megfelel egy átlagos magyar háztartás éves energia-
fogyasztásának felének. Az új napelemes technológiát először 
alkalmazták kertes háznál. „Nem a tető az egyetlen olyan felü-
let, amely napsugárzásnak van kitéve. A járdák, autófeljárók, és 
egyéb burkolt felületek szintén rengeteg napenergiát nyelnek el 
napközben. A Platio járható napelemek segítségével most már 
lehetségessé vált ennek a hasznosítása is” – mondta Sziszák Imre, 
társalapító és mérnök. 
A járólapban található nagyteljesítményű napelemcellák össze-
gyűjtik a burkolatra sugárzott napenergiát, és hasznosítják azt a 
háztartás számára. A termék fejlesztésénél fontos célkitűzés volt, 
hogy műszaki és esztétikai szempontból is megfeleljen a felhasz-

A Generon egy olyan innovatív napelemes tetőcserép, amely ese-
tében a napelemes modulokat úgy integrálják a cserepekre, hogy 
azok felhelyezése és megjelenése szinte megegyezik a hagyomá-
nyos tetőcserepekével. A vásárlók a hatalmas napelemtáblák he-
lyett rendkívül esztétikus, ám hatékony alternatív megoldást ta-
lálhatnak arra, hogy házuk minél nagyobb százalékban megújuló 
napenergiát használjon.
„A napelemes tetőcserép egy következő szintre emeli a környe-
zettudatosságot és nem feledkezik meg az esztétikumról sem. 
Ezt a kombinációt az építészek és a fogyasztók egyaránt üdvözlik. 

Helyreigazítás; Az Elektrotechnika idei 3-as lapszámának tartalomjegyzékében tévesen jelent meg Novák Balázs: Belső ívelés félanalitikus 
modellezése nem lineáris anyagjellemzők figyelembevételével című cikkének angol fordítása. A cím helyesen: „Semi-analytical internal arc fault 
model taking non-linear material properties into account”. Elnézést kérünk!

Érték és Minőség Nagydíj – 
Pályázat 2020

Napelemes térkövek 

Napelemes tetőcserép
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Az alábbi válogatásban az elmúlt bő évtized olyan szakki-
állításairól, konferenciáiról és eseményekről olvashatnak, 
melyeken a MEE is jelen volt a szakma fontos szereplője-
ként. Érdekes lesz, remélem, az Olvasóink számára is, így 
10-12 év távlatából visszatekinteni és elgondolkodni azon, 
hogy az akkor megfogalmazott elvárások és szakmai állás-
foglalások  mennyiben változtak meg  napjainkra. 

A MEE 100 éves jubileuma után mintha lendületet vett volna 
az egyesület élete.  Minden évben a tavaszi hónapok az  Egye-
sület számára  szakmai  szempontból is kiemelkedő időszak 
voltak. A MEE képviseletében valamennyi fontosabb esemé-
nyen jelen voltunk.  Februárban a Pécsi Pollack Expo  várta 
a környék meghatározó cégeit, a kiállítókat, médiumokat, 
látogatókat és a hallgatókat. A Magyarregula, a Construma,  
ELECTROcom,  a Machtech  és az Ipar Napjai  mind-mind e ta-
vaszi hónapokban várták a kiállítókat, a szakmai konferenciák 
részvevőit és a látogatók hadát. A különböző médiumok és a 
szakmai sajtó is jelentős szerepet kapott az események közvetí-
tésében.  Az egyesület  és  azon belül a szakosztályok, valamint 
a VTT aktívan szerveztek szakmai napokat és különböző konfe-
renciákat, amelyek várt és kiemelt eseményei voltak ezeknek a 
szakkiállításoknak. Ezekből  választottam ki néhányat, amelyek 
megalapozták a MEE számára az elismerést!   Az Elektrotechni-
kai Egyesület standjának látványos szakmai bemutatói hatal-
mas tömegeket vonzottak.  A  jogi tagjaink pedig lehetőséget 
kaptak a MEE-standon való megjelenésre, hogy felmérjék az 
érdeklődést, érdemes-e a legközelebbi alkalommal cégüknek 
önállóan kiállítania. Egyesületünk mindig is elkötelezett volt a 
szakma iránt érdeklődő fiatalok támogatásában és az ifjú te-
hetségek gondozásában, a fiatalok bevonásával lehetőséget 
adva arra, hogy a szervezet tagsága is megújuljon. 

2008
Ebből az évből egy MEE-konferenciát emeltem 
ki, aktualitása miatt.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szakmai Napja a 
2008. évi ElectroSalon szakkiállításon.

MEE szakmai napja évek óta az egyik legnagyobb érdeklő-
dést kiváltó rendezvénye volt a Hungexpo szakkiállításainak. 
A siker titka az, hogy a témaválasztás mindig sokakat érdeklő 
és érintő, aktuális szakmai kérdés kerül megvitatásra. 
Az ElectroSalon 2008. évi aktualitása az energiapolitika volt. 

A Parlament tavaszi ülésszakán hozott határozatot a 2008-
2020-as időszak energiapolitikájáról. A határozat ellenére 
számos kérdés nyitott maradt. Szorosan kapcsolódtak az 
energiapolitikához a „Magyarország megújuló energiafor-
rás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020” és a 
„Nemzeti Éghajlat változási Stratégia” címen megjelent 
dokumentumokban leírtak. A téma  szinte áttekinthetetlen-
né vált az egymásnak részben ellentmondó hivatalos kiadvá-
nyok és nyilatkozatok özönében.

Ezért a MEE kötelességének tartotta, hogy a szakma felké-
szült hazai és külföldi szakértőinek felkérésével az érdeklődő 
közönség számára  világos és érthető tájékoztatást adjon egy 
rövid konferencia keretében mindarról, amit a villamosener-

gia-ipar tehet a nem kívánt 
éghajlatváltozás csillapítása 
érdekében.
A Szakmai Nap témája 
és programja:

„Erőművekkel a klímaka-
tasztrófa megelőzése érde-
kében” – A villamosener-
gia-termelés stratégiája.

 A bevezető előadást Hat-
vani György, a MAVIR Zrt. 
Igazgatóságának elnöke tar-
totta „Hatékony és megva-
lósítható erőmű-fejlesztési 
változatok a szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentése érdekében”, majd Bohoczky Ferenc, 
GKM nyug.vezető főtanácsosa, MTA Megújuló Energiák Alkal-
mazása Albizottság tagja „Megújuló energiaforrások jövője 
Magyarországon” címmel.

120 éve az elektrotechnikáért,
munkában a jövOért˝

Mozaikok  a MEE 
120 éves történetéből
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Közönség a 25. Pav. Európa Központban

Hatvani György, Bohoczky Ferenc, Dervarics Attila, Jacques Pithois,
Christophe  Donizeau, Csapó Róbert

Dr. Tombor Antal hozzászólása



Mozaikok  a MEE 
120 éves történetéből
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Ezt követően „Az EDF csoport  Magyarországon” cím-
mel Jacgues Pithois,  a DÉMÁSZ Rt. elnök-vezérigazgatója 
és „Az EDF csoport stratégiai válasza a klímaváltozásra” 
Christophe Donizeau  EDF Nemzetközi Divízió, Fenntartha-
tó Fejlesztési Szakértője tartott előadást.
Az előadásokat sajtótájékoztató követte.

Megkérdeztem Hatvani Györgyöt – aki az Elektrotechnika 
folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke – ma, 12 év múl-
tán miként látja  Magyarországon a 2007-2020 évekre ter-
vezett energiastratégia megvalósulását? 

A környezetbarát villamosenergia-termelés alakulása az 
elmúlt 12 évben, a tervek és tények tükrében.

Akkoriban még nem beszéltünk a karbonmentes gazda-
ság, a dekarbonizált villamosenergia termelés mint célok 
eléréséről, azonban a környezetbarát, ún. zöldáram-termelés 
részarányának növelése egyértelmű célkitűzésként fogalma-
zódott meg mind az EU, mind pedig a hazai energiapolitika 
szintjén.

Akkor készült el a „Stratégia a magyarországi megújuló 
energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020” 
című anyag, amely két forgatókönyv, a szokásos üzletmenet 
(BAU) és a fokozott erőfeszítések (POLICY) végrehajtása mentén 
fogalmazta meg a megvalósítandó célokat.

E stratégia szerint a zöldáram-termelés 2008. évi alig 4%-os 
részarányát 2020-ra 11-15%-ra kell növelni, mintegy 1900 MW 
új megújuló energiaforrásra alapozott termelői kapacitás léte-
sítésével.

E kapacitások kereken 90%-át biomassza és szélerőművek 
létesítésével tervezték biztosítani.

A tények igazolják, hogy mára e-célokat, ugyan más struktú-
rában, de alapjában véve sikerült elérni.

2019-ben a zöldáram-termelés a 2008. évinek több mint há-
romszorosa lett ( 4%-ról 12,4%-ra nőtt).

A termelő kapacitásoknak azonban csak mintegy 30%-a 
lett biomassza és szélerőmű, a zömét (63%-át) naperőművek 
jelentik. Jelenleg 1400 MW naperőművi kapacitás van üzem-
ben, amelyből 460 MW-ot képviselnek a háztartási méretű 
kiserőművek(HTMK), azaz a háztetőkre telepített fotovoltaikus 
termelő egységek.

 E paradigma váltás okait sokat lehetne elemezni, az azon-
ban tény, hogy az elmúlt évtizedben valójában megindult a 
környezetbarát áramtermelés elterjesztése. A legújabb „Nem-
zeti energiastratégia” további jelentős lépéseket irányoz elő 
a karbonmentes gazdaság megvalósíthatósága érdekében, 
többek között a Paks II. erőmű létesítése mellett a naperőművi 
kapacitás 4000 MW-tal való növelését tervezik.

2009 
Jó megválasztott téma, kiváló előadó, 
kitűnő technikatörténeti bemutató, 
látványos kiállítás = hatalmas siker!
A júniusi Construmán  a MEE a VTT-vel közös standon állí-
tott ki és „Hogyan, mivel és mennyiért világítsunk” címmel  
Világítástechnikai Konferenciát szerveztünk, dr. Borsányi 
János előadásával,  amely  átütő sikert aratott. Erről tanús-
kodnak ezek a felvételek.  

Hatalmas érdeklődés kísérte dr. Jeszenszky Sándor a 
„Világítás technikatörténete” című bemutatóját! Ez a be-
mutatótér szinte „világítástechnikai fórummá” is vált a szak-
emberek és látogatók körében. Dr. Jeszenszky Sándor  technikatörténeti bemutatója



2011
Az OBO, az a cég, amely évek óta kiemelt 
támogatója az Egyesületnek, ezen kívül 
munkatársai aktívan vesznek részt  a MEE 
különböző szakmai bizottságaiban.

2011. május 11-én, 100. szü-
letésnapját ünnepelte az 
OBO Bettermann cég, amely 
Bugyi községben, a cég telep-
helyén hatalmas ünnepség 
keretében emlékezett meg 
az alapításról. A tulajdonos 
Ulrich l. Bettermann mellett 
egy kiemelt vendég is érke-
zett Hans Dietrich Genscher,  
a volt német külügyminiszter 
személyében,  aki  beszédet is 
mondott. 

2012
Itt olyan fiatalok sikeréről gondoltam számot 
adni, akik az óta is részt vesznek a MEE 
munkájában, és találkozunk velük 
a szakmai rendezvényeinken.
A 2012-es évből még egy kiemelkedő eseményt említek 
meg, ez pedig a Gábor Dénes-díj átadása, amelyet 1989-ben 

alapított a NOVOFER Alapítvány és a díjakat karácsony előtt 
adják át a Parlamentben.  Az alapítvány a műszaki szellemi 
alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén 
nyújtott teljesítmények elismerését célozza meg, a társadal-
mi figyelem felkeltése és megerősítése céljából. A mellékelt 
felvételt ott készítettem a BME Villamos Kar hallgatóiról. A 
fiataloknak azért kellett felállniuk, hogy a jelenlévők meg-
tapsolják, akik  diplomaterv munkájukkal nyerték el a díjat.

Hogyan emlékszik vissza Farkas Csaba  
erre az ünnepélyes eseményre, aki az egyik 
nyertese volt a Gábor Dénes Diplomaterv  
Díjnak?

 Mondani szokás, hogy repül az idő, bár a mosta-
ni, egymásba folyó hétköznapokban sokszor ne-
héz számon tartani, hogy hányadán is állunk vele. 
Ilyenkor jó visszatekinteni egy-egy biztos pillanatra, 
mint amelyet ez a kép is felidéz. 2011-ben végzős 
egyetemi hallgató voltam, tele naiv ábrándokkal és 
elképzelésekkel a jövőt illetően, s nagyon jólesett, hogy a diplo-
matervem során végzett munkámat olyan díjakkal ismerték el, 
mint a Gábor Dénes Diplomaterv Díj, amelynek az átadójára 
a kép tanúsága szerint a Parlamentben került sor. Édesanyám 
kísért el, aki kisiskolás koromtól, ha valamilyen tanulmányi ver-
senyre mentem, mindig velem volt – ez az alkalom már nem a 
megmérettetésről szólt, s tétje sem volt semmi, de ma is emlék-
szem, ugyanúgy örült a díjnak, az elismerésnek, mint korábban 
mindig. Hosszú diákéveim utolsó tanulmányi elismerése volt ez 
a díj. De nem csak emiatt jó elidőzni a képet nézegetve, hanem 
újra felidézni azokat az embereket, akikkel – évfolyamtársak-
ként, vagy csak a tanszéki laborban egymás mellett dolgozva, 
de – valahogyan összekötött a villamos energetika. Van, akinek 
már csak az arcára emlékszem. De – s ezt nagy örömmel állapí-
tom meg – sokakkal hosszabb közös pályafutásunk is volt: Orosz 
Tamással (a kép bal szélén) több évig voltunk PhD évfolyamtár-
sak is, hallgattunk együtt tárgyakat; Polgári Beával (akit sajnos 
eléggé kitakarok a képen) jelenleg is munkatársak vagyunk a 
BME Villamos Energetika Tanszéken, s a doktori iskolát is együtt 
jártuk ki. Papp Szabolccsal (a kép jobb szélén) még egymást se-
gítve dolgoztunk – ő BSc-sként, én MSc-sként – a tanszéken. 

A kép 2011-ben készült - azóta eltelt 9 év. Kinek sok, kinek ke-
vés – nekem élet- és szemléletformáló volt ez a 9 év, amire jólesik 
visszaemlékezni.

Mit jelent számodra egy 120 éves szervezet tagjának 
lenni?

Hirtelenjében úgy éreztem magam, mint Karinthy a „Tanár úr 
kérem” jelenetében, ahol fia iskolai záróünnepségén kell beszé-
det mondania. Az embernek ilyenkor óhatatlanul nagy szavak 
jutnak eszébe: hagyomány, örökség; ezek azonban elvont fo-
galmak. Jobban belegondolva, számomra a MEE embereket, 
konkrét személyeket jelent, főleg azokat a – ma már idősebb, 
de számomra mindig annyira csodált lelkesedéssel dolgozó – 
embereket, akiket szakmai mentoromnak tekintettem, s fogok 
mindig is tekinteni. 
A MEE-tagság az én szememben egyfajta összekötő kapocs köz-
tünk, mert – Batsányi szavait szabadon használva – vigyázó sze-
meim ugyan a jövőre vetem, de messzire látni úgy lehet igazán, 
ha az ember az elődei által emelt, biztos építmény magasából 
tekint körbe.

Folytatjuk!   Tóth Péterné, Éva
  Technikatörténeti Bizottság elnöke
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Farkas Csaba

Hans Dietrich Genscher ünnepi megemlékezése

BME Villamos Kar hallgatói a Parlamentben

A vendégek fogadása

A  sikeres megvalósulás 
kapujában az Óbudai Egyetem 

lélegeztető rendszere



Farkas Csaba

kutatás-fejlesztési irányhoz, melynek keretében az egyetemen az 
elmúlt időben több orvosinformatikai kezdeményezés indult el. 

A csapattagok április végére újabb mérföldkőhöz értek, az 
EUvsVirus  Hackathon megmérettetésre, amely  kiváló alkalom 
volt a csapatnak a bemutatkozásra és hatékony kommunikációs 
platformot nyújtott arra, hogy a fejlesztést világszerte megismer-
hesse a nagyközönség is. 

Az Óbudai Egyetem MassVentil Team-je szenzációs teljesít-
ményt nyújtva első helyezést ért el – a közel negyven ország 
részvételével rendezett – EUvsVirus Hackathon  „Egészség és Élet” 
kihíváson a ventilátorok, lélegeztetőkészülékek kategóriában! Az 
Európai Bizottság az Innovációs Tanács vezetésével és az EU-tag-
országokkal szoros együttműködésben rendezte a versenyt április 
24. és 26. között, a civil társadalom, a feltalálók, a partnerek és a 
befektetők összekapcsolása érdekében, egész Európában. A szer-
vezők célja az volt, hogy a résztvevők innovatív megoldásokat 
dolgozzanak ki a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kihívásokra.

Az Óbudai Egyetem  MassVentil Team  tagjai: 
Szabályozási modell alkotás: Czakó Bence (EKIK), Dr. Drexler Dániel 
(EKIK); elektronika/hardver: Somlyai László (NIK), Ládi Alexander 
(EKIK), Szűcs László (KVK), Szén István (KVK); programozás: 
Takács Bence (EKIK), Dóczi Roland (NIK), Szabó – Resch Zsolt 
(NIK); dokumentáció, projekt: Dr. Eigner György (NIK), Dr. Galam-
bos Péter (EKIK), Dr. Haidegger Tamás (EKIK), Dr. Kozlovszky 
Miklós (NIK); gépészet: Riesign József (EKIK), Garamvölgyi 
Tivadar (EKIK), Takács Mátyás (EKIK), Tarsoly Sándor (EKIK); 
gyártás: Bíró Szabolcs (BGK Anyag- és Gyártástudományi Inté-
zet), Horváth Richárd (BGK), Nikitscher Tamás (BGK Anyag-és 
Gyártástudományi Intézet), Prof. Rajnai Zoltán (BGK); PR: Géresi 
Enikő, support: Széll Károly (AMK), Wolf Ádám (EKIK); sterilizálás: 
Balázs László (KVK), Nádas József (KVK); a következő munkafázi-
sokhoz (3D modellezés, mérések, csomagolás): Rejtő Sándor Köny-
nyűipari és Környezetmérnöki Kar

A MassVentil Team versenyt fut az idővel, hogy a rendszer a 
gyakorlatban is segíthesse a gyógyító munkát. Az Óbudai Egye-
tem munkatársai által fejlesztett rendszer klinikai prototípusa 
várhatóan május végére készül el.

Csodálatos dolognak tartom azt, hogy minden csapattag el-
lenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában vesz részt a projekt-
ben, sőt olykor saját maga vállalja egyes alkatrészek költségeit 
is! A Facebookra feltett közlésükre reagálva, komoly egyéni és 
céges közösségi támogatások érkeznek nemcsak anyagi, hanem 
fizikai munka felajánlása formájában is.

Küldetésük egy moduláris tömeg-lélegeztetőrendszer 
működő prototípusának kifejlesztése, amelyet krízis-
helyzetben nagyszámú, kritikus állapotú koronavírusos 
beteg egyszerre történő lélegeztetésére lehet használni. 
A COVID-19 járvány idejére a terveket és eredményeiket 
ingyenesen bocsájtják az azokat a gyakorlatban felhasznál-
ni kívánók rendelkezésére.

Továbbra is figyelemmel kísérem a Team munkáját, hogy 
beszámolhassak a folytatásról.

Tóth Éva

Az elmúlt hetekben a médiumok arról tájékoztattak, hogy az 
Óbudai Egyetemen egy különleges lélegeztetőgép prototípusát 
fejlesztik. 

Az olasz tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az 
emberéletek mentése során az egyik legnagyobb probléma a 
lélegeztetőgépek hiánya, illetve az, hogy a hagyományos eszkö-
zök esetében a kilélegzett levegő a közös légtérbe áramlik, így 
fokozottan veszélyezteti az egészségügyi személyzetet.

Az Óbudai Egyetem, Egyetemi Kutató és Innovációs Köz-
pontjában (EKIK), valamint a Neumann János Informatikai 
Karán született meg az egyedülállónak mondható külön-
leges berendezés megvalósításának ötlete, illeszkedve az 
egyetem kiberorvosi rendszerek kutatásfejlesztési stratégi-
ai irányához.  A rendszer ötletgazdája és megvalósítója  dr. habil. 
Kozlovszky Miklós kutató-fejlesztő mérnök. 

Megkerestem telefonon dr. Kozlovszky Miklóst1, a projekt 
vezetőjét, hogy ossza meg velem az általuk fejlesztett be-
rendezés célját és különlegességét.

„Magyarországon és külföldön  is nagyon sokan gyártanak kü-
lönféle lélegeztető berendezést. Ezek a gépek egy betegnek a léle-
geztetésére szolgálnak.  Az ÓE csapat céljának tekintette azt, hogy 
egyetlen orvos se kerüljön olyan helyzetbe, hogy a lélegeztetőgépek 
hiánya miatt döntenie kelljen, melyik kritikus állapotban lévő páci-
ensét kapcsolja gépre, mint ahogy az néhány országban jelenleg 
történik. Különleges a berendezés megvalósításának ötlete, amely 
nagyszámú, egyszerre akár 5, 10, 50, esetleg még több, kritikus álla-
potú koronavírusos beteg ellátására is alkalmas legyen, még tábori 
körülmények között is. A kutatók megfeszített tempóban dolgoztak 
és dolgoznak a tömeg-lélegeztető rendszer fejlesztésén. A megoldás 
lényege az, hogy az a  páciens, akinek lélegeztetésre van szüksége, 
lehetőséghez jusson.  Dr. Kozlovszky Miklós kutató-fejlesztő mér-
nök egy olyan lélegeztetőegységet  álmodott meg, amely minden 
egyes beteg ágya mellé helyezve, a beteg állapotának megfelelően 
beállítható.  Így több pácienst lehet egyszerre egy lélegeztetőgépre 
kapcsolva lélegeztetni és így több beteg ember életét lehet meg-
menteni.  A kilélegzett fertőző levegőt elvezetik a közös légtérből, 
ezzel lényegesen csökkenti az ápoló személyzet megfertőződésének 
a kockázatát. Ez a berendezés ad hoc jelleggel telepíthető kórházon 
kívüli környezetben, kórházi infrastruktúra nélkül is!”

Amikor március 11-én a WHO világjárvánnyá nyilvánítot-
ta a COVID-19 járványt, az országok elkezdték felvásárolni a 
lélegeztetőgépeket, sürgették az utánpótlást. A fejlődő orszá-
gokban alig van berendezés.

Március közepén egy maroknyi lelkes mérnök összeépítet-
te az első gépet, amelyen a koncepciót szemléltették. A motor 
akkor még egy házi porszívó volt. Bekapcsolódtak a fejlesztés-
be a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar és 
Egészségügyi  Tudományi  Intézet hallgatói is, valamint az 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika orvosai. Megépült 
a következő verzió, amelyben már igazi motor volt a gépházban, 
és szenzorokat is terveztek a rendszerbe. A páciens lélegeztetés-
hez fejlesztett szabályzók sikeresen működtek (még a PEEP is).

Dr. Kozlovszky Miklós elmondta azt is, hogy a projekt illeszke-
dik a prof. dr. Kovács Levente rektor által meghirdetett kiberorvosi 

A  sikeres megvalósulás 
kapujában az Óbudai Egyetem 

lélegeztető rendszere
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Hírek

1Dr. Kozlovszky Miklós (projektvezető) egyetemi docens az 
Óbudai Egyetemen jelenleg a BioTech Kutatóközpont (BTKK), 
valamint a Neumann János Informatikai Kar vezetője,
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DIPLOMATERV ÉS

SZAKDOLGOZAT

PÁLYÁZAT

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE)
az erősáramú elektrotechnika, automatizálás,

villamosenergia-piac, energiastratégia vagy kapcsolódó
területein diplomatervet, szakdolgozatot készítő MSc
mesterszakos és BSc alapszakos hallgatók számára
pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy ösztönözze

színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok készítését
és lehetőséget biztosítson a nyerteseknek arra, hogy az

iparágban mind a diploma munkájukat, 
mind magukat bemutassák.

A  R É S Z L E T E S  K I Í R Á S  M E G T E K I N T H E TŐ

http://muszakivagyok.hu/cikk/diplomaterv_2020
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120 éves a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Az Egyesület hazánk egyik olyan nagy múltú szervezete, amely alapításától kezdve 120 igen viszontagságos 
évet élt át és élt túl. Nem törte meg a két világháború, a gazdasági válság, a forradalom, a rendszerváltás, 
átvészelte a nehéz éveket és kivirágzott a szebb időszakokban.  Az alapítók és vezetőik olyan nagyszerű 
tudós szakemberek, mérnökök, feltalálók, oktatók voltak, akik kiemelkedő szerepet játszottak nemcsak a 
hazai, hanem a világ mérnöki és tudományos fejlődésében is.

Köszönet és tisztelet illeti meg elődeinket, kitartó munkájukat és hitüket az egyesületben, az 
egyesületért. Tőlük tanulhattuk és kaptuk örökül, hogy jó ehhez a szakmai közösséghez tartozni, az 
elektrotechnikát szeretni, a tudományért tenni, barátságokat építeni és ápolni,    egymásnak önzetlenül 
segíteni. Az ő emlékük legyen erős kapocs szakmai közösségünkben ma is! Örökségünk kötelez bennünket 
Őseink szándékának továbbvitelére, szándékaik, céljaik adaptálásával mai kor igényeinek megfelelően.

Az Elektrotechnika 2020-as lapszámaiban cikkek, megemlékezések által szeretnénk az Egyesület gazdag 
múltját, a közös sikereket, értékeket, felhalmozott szaktudást felidézni. Emlékezzünk, ünnepeljünk 
együtt, boldog születésnapot MEE!  A MÚLT KÖTELEZ!

Tóth Péterné, Éva
  Technikatörténeti Bizottság

elnöke
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