
A Magyar Mérnök Kamara Elektrotechnikai Szakmai Bizottsága

és a MEE Világítástechnikai Társaság a 103/2006. Korm.

Rendelet alapján továbbképzõ tanfolyamot hirdet szak-

magyakorló mérnökök számára a világítástechnika területén. A

tanfolyam öt elõadást tartalmaz, három egymást követõ

szeptemberi szombaton (szeptember 15., 22., és 29., 9.00

óra), szeptember 29-én vizsgával zárul. A résztvevõk 10 kredit-

pontot kapnak, amennyiben mindhárom alkalommal jelen van-

nak és sikeres vizsgát tesznek. A tanfolyam indításához lega-

lább 15 fõ jelentkezése szükséges. 

AAzz  eellõõaaddáássookk  ééss  aa  vviizzssggaa  sszzíínnhheellyyee::  

Világítás Háza, 1042 Budapest, Árpád út 47. I. em.

Részvételi díj: 12.000 Ft.

JJeelleennttkkeezzééss  mmóóddjjaa::  

Tel/fax.: 369-6631 (Világítás Háza, Fehérvári Anikó ügyintézõ),

Mobil: 06-30-537-9897 vagy e-mail útján: vtt@vilagitashaza.hu
JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  22000077..  aauugguusszzttuuss  3311..

Szeptember elején a jelentkezések elfogadásáról minden

résztvevõt kiértesítünk. Akik elõzetesen dr. Borsányi János e-

mail címén jelentkeztek, azokat a szeptemberi tanfolyamra

automatikusan regisztráltnak tekintjük. A tanfolyamon való

részvétel feltétele a részvételi díj szeptember 15-ig történõ

befizetése a VTT által küldött postautalványon.

Az elõadások a világítástechnika idõszerû kérdéseivel foglal-

koznak, a részletes tematikát az elõadók megnevezésével a

szeptember eleji értesítésben közöljük.
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2007. június 20-án négy olyan szervezet kötött
együttmûködési megállapodást, melyek között elsõ ránézésre
nem egyértelmû a kapcsolat. A négy szervezet a Zselica
Szövetség, a MEE Világítástechnikai Társaság (VTT), a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Magyar
Csillagászati Egyesület (MCSE). A kapcsolódási pontot a
Zselici Tájvédelmi Körzetben létrehozandó Csillagos Égbolt
Rezervátum adja.
Egyre kevesebb helyet találunk az országban, ahol a csilla-
gos égbolt még zavartalanul megfigyelhetõ a derült éjsza-
kákon, ezek egyike a Zselicség. Azért, hogy ezt az adottsá-
got hosszú távon is megõrizzék, a DDNPI és az MCSE már
korábban (2006. október 27-én) aláírt egy együttmûködési
megállapodást, melynek célja a Csillagos Égbolt Rezervátum
létrehozása. Egy ilyen jellegû park kialakítására egy nemzetközi
szervezet az „International Dark-Sky Association” (IDA -
Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség) javasolt egy kritérium
rendszert, a zselici rezervátum esetén is ezt veszik figyelem-
be. A közelmúltban a térségben mérték a fényszennyezett-
séget jellemzõ égbolt minõséget, amelyek alapján a Zselici TK
területén az éjszakai égbolt állapota megfelel az IDA kritéri-
um rendszer ezüst minõsítésének (az arany szint nagyon ritka,
csak a Föld elhagyott területein jellemzõ), és a Tájvédelmi
Körzetet övezõ kistelepülések a jelen felmérés idõszakában
nem jelentettek számottevõ fényszennyezés forrást.
Az IDA negyedévente megjelenõ hírújságának legutóbbi
számában is hírt adtak a zselici kezdeményezésrõl azzal, hogy
ez lehet Európa elsõ csillagos égbolt parkja. (Ugyanitt adtak
hírt az elsõ nemzetközi sötét égbolt parkról, amit az USA
Utah államában alakítottak). A kiváló zselici adottság hosszú
távú konzerválását segíti a június 20-án megkötött megál-
lapodási szerzõdés.
A Zselica Szövetség egy, az önkormányzatokat és más
szervezeteket összefogó kistérségi szövetség, melynek célja a
széleskörû összefogás a Zselici Kistérség fejlõdése
érdekében. A Szövetség az aláírt együttmûködési megál-
lapodás alapján segítséget ad tagönkormányzatainak, hogy a

településfejlesztési tervek soron következõ módosításaihoz
kapcsolódva a fényszennyezés elleni védelemre vonatkozó
részt iktassanak a szabályozási tervekbe. Ebben a munkában
a VTT szakvéleményét veszik figyelembe, amit a megállapodás
szerint a Világítástechnikai Társaság fel is vállal. 
A VTT a szerzõdés alapján világítástechnikai szakmai
kérdésekben ezen felül is tanácsadóként mûködik, pl. nagyobb
volumenû világítási korszerûsítések, fejlesztések alkalmával és
új létesítmények kültéri világításának tervezésében.
A DDNPI és az MCSE továbbra is közösen koordinálja a
Csillagos Égbolt Rezervátum létrehozását, és a megállapodás
értelmében folytatja az éjszakai égbolt minõségének monitoro-
zását, amellyel segítséget ad az önkormányzatoknak a fény-
szennyezés minimalizálásával kapcsolatos erõfeszítésekhez.
A négy szervezet közös célja, hogy a Zselici Csillagos Égbolt
Rezervátum területén és annak környezetében minimális
legyen a fényszennyezés, és a Zselic megõrizze kiváló ter-
mészeti adottságát. A megállapodó felek együttmûködnek a
Rezervátum adta lehetõségek kulturális, oktatási, ismeret-
terjesztõ, turisztikai és természetvédelmi lehetõségeinek
kiaknázásában is. 
Az Együttmûködési Megállapodást a Zselica Szövetség köz-
gyûlésén írták alá, ahol az önkormányzatok jelenlévõ képviselõi
külön nyilatkozatot írtak alá, miszerint egyetértenek a megál-
lapodás céljaival és közremûködnek azok megvalósításában.
Az esemény jelentõs újabb lépés a Csillagos Égbolt
Rezervátum megvalósításához. Feltehetõen ez év õszéig az
IDA által támasztott összes feltételt sikerül kielégíteni, és a
Zselici Tájvédelmi Körzet hivatalosan is felterjeszthetõ lesz a
Nemzetközi Sötét Égbolt Park címre - aminek a hivatalos
neve a magyarban jobban hangzó Csillagos Égbolt Rezer-
vátum lesz. A megállapodás segítségével ezenkívül létrejöhet
Magyarország elsõ olyan térsége, ahol világítástechnikai szem-
pontból is korszerû fényszennyezést minimalizáló jogi
szabályozást vezetnek be.
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MEGÁLLAPODÁS A ZSELICI CSILLAGOS ÉGBOLT VÉDELMÉBEN

TANFOLYAM!


