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Pécs, október 27.

II. Fényszennyezés konferencia

„Javaslat sötét égbolt rezervátum 
létrehozására a Zselicben”

DDNPI – MCSE együttműködési 
megállapodás



2007

Bárdudvarnok - Bánya, június 20.

Zselica Szövetség, Világítástechnikai 
Társaság, Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága és Magyar Csillagászati 
Egyesület

Együttműködési megállapodás



2008

Eslő DSLR

mérések...



IDA Csillagoségbolt-helyszínek

Flagstaff 2001 USA Arizona
Natural Bridges National Mon. 2007 USA Utah
Mont-Mégantic 2007 Kanada
Cherry Spring State Park 2008 USA Penns.
Geauga Park District's Obs. Park 2008 USA Ohio
Zselici Tájvédelmi Körzet 2009 Magyarország
Galloway Forest 2009 UK Skócia
Borrego Springs 2009 USA California
Clayton Lake State Park 2010 USA New Mex
Goldendale Observatory Park 2010 USA Washingt.
Hortobágyi Nemzeti Park 2011 Magyarország

...

...



Törvényi szabályozás

Az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (OTÉK)  módosítása: 

211/2012. [VII. 30.] Korm. rendelet, 

Magyar Közlöny 2012. 103.



Törvényi szabályozás

”Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró 
fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a 
megvilágítandó felületre és annak irányába, 
illetve nem a megfelelő időszakban világít, 
ezzel káprázást, az égbolt mesterséges 
fénylését vagy káros élettani és környezeti 
hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt 
negatív hatásokat is.”



ULOR

Felső térfélbe jutó fényáram arány

=  ULOR

OTÉK egyik célja: ULOR csökkentése

 → intelligens világítás

 → okos városok (smart cities) 



Színhőmérséklet

Sajnos az OTÉK-ból kihagyták…

Várható nemzetközi tendencia:

max 3000K !!!



fotopos 
vs.

szkotopos



Na



LED



Háborítatlan égbolt



Na lámpa okozta égboltfénylés



LED okozta égboltfénylés

CCT 4500 K – tipikusan használatban





Kitekintés

Sherbrooke (Canada)

Mount Megantique közelében

Szabályozás:
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Rendelkezésre álló spektrumokkal:



Sherbrooke

















Tanulságok

Na  LED   (2700  4500K)→ →
Szkotopos égboltfénylés   nő

De ULOR   csökken

Szkotopos fényszennyezés szinten marad 

Napjainkban lehetőség lenne a 
fényszennyezés csökkentésére 
alacsonyabb színhőmérsékletű világítással!



És most...

 

Mi a helyzet
Kaposvárral?



Előzmények...
Szita Károly Úrnak,                                                                                                                                                                                                               2014. június 16.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

Küszöbön áll Kaposvár közvilágításának korszerűsítése – egy olyan beruházás, amely évtizedes időskálán meghatározza a város éjszakai képét és a 
fényekkel kapcsolatos környezeti hatásokat is. Napjainkban a LED fényforrásokkal kialakított világítások jelentik a fő tendenciát. Ennek a 
technológiának megvannak az előnyei és sajnos a hátrányai is. Ennek megfelelően nagyon körültekintően kell eljárni a bevezetésekor, hogy az előnyök 
váljanak dominánssá. 

Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a nem megfelelő módon telepített fehér fényű világítás a fényszennyezés szintjét jelentősen emelheti. 
Kaposvár ebből a szempontból különösen érzékeny, hiszen Európa egyik első csillagoségbolt-parkja épp a Város közvetlen szomszédságában, a Zselici 
Tájvédelmi Körzetben jött létre. Jelenleg is Kaposvár jelenti a legfőbb fénykibocsátó forrást a környező területen, amelynek hatása jelenleg 
szerencsére még az elfogadható szinten van. A világítási korszerűsítés kimenetele azonban – a legrosszabb kombinációkat választva – akár meg is 
kérdőjelezheti a a Zselici Csillagoségbolt-park fenntarthatóságát. Ennek megfelelően tisztelettel kérem, hogy a tervezéskor, közbeszerzéskor és 
kivitelezéskor megfelelő súllyal vegyék figyelembe a várható környezeti hatásokat is.

A Csillagoségbolt-park a Város számára is fontos, hiszen jelentős turisztikai potenciállal bír, különösen miután megnyílik majd a SEFAG égisze alatta a 
Zselici Csillagpark Bemutatóközpont. A Csillagoségbolt-park nemzetközileg is elismert – példaként említhetem, hogy a BBC egyik témához kapcsolódó 
folyóiratában külön is foglalkoztak vele, mint a csillagos égbolt megfigyelésére alkalmas turisztikai célponttal.

A korszerűsítés folyamán kifejezetten ügyelni kell a fényforrások színhőmérsékletére, amely nemzetközileg is elfogadott ajánlások szerint 2700-
3000K-nél jelent optimális megoldást a környezet szempontjából, illetve a fényforrások megfelelő ernyőzöttségére és olyan beállítására, amely nem 
engedi a fénysugarak vetülését a vízszintesnél magasabb szögek irányába. Javaslom olyan megoldások bevezetését, amivel az éjszaka forgalom 
mentes időszakában a világítás fényárama csökkenthető, ezzel is energiát takarítva meg és csökkentve a környezeti hatásokat. Mint a magyarországi 
fényszennyezéssel kapcsolatos kutatások vezetője, készséggel felajánlom a segítségem a projekt folyamán. Folyamatosan együtt dolgozom a vezető 
világítástechnikai szakemberekkel is a fényszennyezésmentes világítás témakörében, így az optimális megoldást kereső együttműködésnek nincsenek 
akadályai. 

Bízom benne, hogy sikerül olyan korszerű világítást kiépíteni Kaposváron, amely biztosítja a csillagoségbolt-park fenntartását. Ezzel a jövőben is 
számos kaposvári diák ismerheti majd meg az égbolt csodáit és talán egy ilyen élmény hatására lehet majd később városunk természettudományokat 
oktató tanára vagy fejlesztőmérnöke.

A gyümölcsöző együttműködés reményében,  

                                                                          Üdvözlettel:

                                                                                                                              Prof. dr. Kolláth Zoltán

                                                                                 a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar egyetemi tanára

                                                                                    az International Dark Sky Association Magyarországi Csoportjának vezetője



Előzmények...

A korszerűsítés folyamán kifejezetten ügyelni kell a fényforrások 
színhőmérsékletére, amely nemzetközileg is elfogadott 
ajánlások szerint 2700-3000K-nél jelent optimális megoldást a 
környezet szempontjából, illetve a fényforrások megfelelő 
ernyőzöttségére és olyan beállítására, amely nem engedi a 
fénysugarak vetülését a vízszintesnél magasabb szögek 
irányába. Javaslom olyan megoldások bevezetését, amivel az 
éjszaka forgalom mentes időszakában a világítás fényárama 
csökkenthető, ezzel is energiát takarítva meg és csökkentve a 
környezeti hatásokat. Mint a magyarországi fényszennyezéssel 
kapcsolatos kutatások vezetője, készséggel felajánlom a 
segítségem a projekt folyamán. Folyamatosan együtt dolgozom 
a vezető világítástechnikai szakemberekkel is a 
fényszennyezésmentes világítás témakörében, így az optimális 
megoldást kereső együttműködésnek nincsenek akadályai. 



Bárdudvarnok, Bánya – zenit SQM
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VIIRS (műhold) Kaposvári vágat
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NSUVörös – előtte



NSUVörös – utána



NSUZöld ~ V – előtte



NSUZöld ~ V – utána



NSUKék – előtte



NSUKék – utána



Köszönöm a figyelmet!


