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Magyar Szabványügyi 

Testület

• 1995. évi XXVIII. TÖRVÉNY A NEMZETI 

SZABVÁNYOSÍTÁSRÓL HOZTA LÉTRE, 

• ÖNÁLLÓ, NON-PROFIT KÖZTESTÜLET

• NYILVÁNTARTOTT TAGSÁG

• VÁLASZTOTT ÖNKORMÁNYZAT

• KIZÁRÓLAGOS JOG

NEM KORMÁNYZATI SZERVEZET



Az MSZT köztestület!

A kormányzattól független köztestületi forma

megfelel a szabványosítás alapelveinek

(önkéntesség, nyilvánosság, nyitottság,

közmegegyezés) és az Európai Unió elvárásainak.

Ugyanakkor Magyarország számára gazdaságos

szabványosítást tesz lehetővé, hiszen ebben az

önfenntartó rendszerben csak olyan tiszta magyar

szabványok és magyar nyelvű szabványbevezetések

készülnek, amelyekre a gazdaság hajlandó áldozni,

amelyekre valóban szükség van.



Az MSZT szolgáltatásai

Szabványosítás – nemzeti, európai, nemzetközi

Szabványkidolgozás – MSZ, MSZEN,  MSZ ISO, MSZ IEC

Értékesítés – szabványok, kiadványok, webáruház

Tanúsítás – rendszer, termék – IQ-Net tagság

Oktatás – tanfolyamok, szakmai fórumok

Tájékoztatás – közlöny, honlap, kiadványok, online 

szabványkönyvtár, hírlevél



Az MSZT kapcsolatai

Az MSZT tagja az

ISO az és az IEC nemzetközi szabványosító

szervezeteknek, valamint a

CEN, a CENELEC és az ETSI európai

szabványosító szervezeteknek, valamint a

Tanúsító Szervezetek Nemzetközi

Hálózatának, az IQNet-nek.

Ez utóbbi révén az MSZT tanúsításait a világ

minden részén elfogadják!



Az útvilágítás 

szabványosításának 

szervezeti felépítése, eredményei

• Nemzetközi

• Európai

• Nemzeti



Nemzetközi világítástechnikai szabványosítás,

az IEC/TC 34 bizottság szervezeti felépítése
      IEC TC 34 

Lamps and related equipment 

(Lámpák és tartozékaik) 

 
Chairman: Richard Kotschenreuther 

Secretary: Petar Luzajic, Technical Officer: Damien Lee 

       

        
AG 

        

             

                                

                                

                                

                                

SC 34A 
Lamps 

(Lámpák) 

 

 
Ch.: Alan Prest 

Sec.: Petar Luzajic 

 SC 34B 
Lamp caps and 

holders 

Lámpafejek és  

-foglalatok 
Ch.: Kenji Sugiyama 

Sec.: Hans Finke 

 SC 34C 
Auxiliaries for lamps 

(Lámpatartozékok) 

 

 
Ch.: Markku Norhio 

Sec.: Petar Luzajic 

 SC 34D 
Luminaires 

(Lámpatestek) 

 

 
Ch.: Andy D. Hughes 

Sec.: Christopher Smith 

 

    

    

    

                                

                                

            
EPC1-2 

Convenor: 

Lawrence 

Barling 

                

                            

                            

                                

    
PRESCO 
Convenor: 

Lawrence 

Barling 

    
EPC3 

Convenor: 

Andreas 

Scholtz 

    
COMEX 
Convenor: 

Richard Kot- 

schenreuther 

    
LUMEX 
Convenor: 

Andy D. 

Hughes 

                

                

                                

            
EPC4 

Convenor: 

Mark Duffy 

                

                            

                            

 



Európai világítástechnikai 

szabványosítás

A CLC/TC 34Z, Lámpatestek és kapcsolódó

készülékek bizottság az IEC/TC 34 európai

tükörbizottsága.

A CLC/TC 34A az IEC/SC 34A albizottság európai

tükörbizottsága.

CEN/TC 169, Alkalmazott világítástechnika műszaki

bizottság

Nemzetközi megfelelője, az ISO/TC 274, Fény és

világítás néhány éve alakult, célja az ez irányú

európai szabványosítás nemzetközi szintre emelése.



Magyar világítástechnikai 

szabványosítás

MSZT/MB 838 Világítástechnika műszaki bizottság

A bizottság tevékenységi területe:

Lámpák és tartozékok (lámpák, lámpafejek és -foglalatok,

lámpatartozékok, lámpatestek).

Repülőterek világításának és irányfényeinek villamos

létesítményei. Útvilágítás. Biztonsági világítási

rendszerek. Közúti forgalomjelző rendszerek.

Alkalmazott világítástechnika. Fény és világítás. A nem

koherens optikai sugárzás személyi expozíciójának

mérése és becslése.



A bizottság 

szervezeti felépítése:

Az IEC/TC 34 nemzetközi és CLC/TC 34Z

európai műszaki bizottságok és albizottságaik, a

TC 76 és TC 97 nemzetközi és európai

bizottságok, valamint a CEN/TC 169 és ISO/TC

274 Fény és világítás magyar tükörbizottsága.

Elnök: Vincze Tibor

Elnökhelyettes: Némethné dr. Vidovszky Ágnes

A bizottságnak 11 tagja van.



• CEN/TR 13201-1 Útvilágítás. 1. rész. 

Irányelvek a világítási osztályok 

kiválasztásához

• EN 13201-2 Útvilágítás. 2. rész: 

A világítási jellemzők követelményei

• EN 13201-3 Útvilágítás. 3. rész: 

A világítási jellemzők számítása

• EN 13201-4 Útvilágítás. 4. rész. 

A világítási jellemzők mérési módszerei

• EN 13201-5 Útvilágítás. 5. rész. 

Energiahatékonysági jellemzők



prEN 13201-6 

Road lighting – Part 6: Utilization Factors

Útvilágítás. 6. rész: Világítási hatásfokok

de átváltozott:

prEN 13032-5

Light and lighting - Measurement and presentation of 

photometric data of lamps and luminaires - Part 5: 

Presentation of data for luminaires used for road lighting

Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai 

adatainak mérése és ábrázolása. 5. rész: Útvilágításra 

használt lámpatestek adatainak közlése

Lett volna egy hatodik része az útvilágítás 

szabványsorozatnak ….. 



MSZ CEN/TR 13201-1:2015 
Útvilágítás. 1. rész: 

Irányelvek a világítási osztályok kiválasztásához

Alkalmazási terület:

E műszaki jelentés az EN 13201-2-ben

rendszerezett világítási osztályokat határozza

meg, és az adott helyzet legmegfelelőbb

osztályának kiválasztásához nyújt útmutatást. Az

útvilágítás tervezésének elveit a 2. rész és ez az 1.

rész tartalmazza.



Főbb változások

az előző kiadáshoz képest

Az új kiadás felépítésében és tartalmában gyökeresen eltér

az előző kiadástól, amely a világítási osztályok

kiválasztásához először meghatározta a közforgalmú

területre vonatkozó világítási helyzetek sorozatát, majd

ehhez választotta a világítási osztályok tartományát, majd a

világítási osztályt.

E felülvizsgált kiadvány a világítási osztályok

kiválasztásának egyszerűsített útmutatási rendszerét adja

meg, felsorolva a különböző világítási helyzetekre –

gépjárműforgalmú területek, konfliktusterületek és

gyalogosforgalmú/kis sebességgel használt területek –

vonatkozó legfontosabb jellemzőket.



Új szakkifejezések az 

MSZ CEN/TR 13201-1-ben 

3.2. adaptív világítás (adaptive lighting)

3.5. gyalogosforgalmú és kis sebességgel használt terület 

(P) [pedestrians and low speed area (P)]

3.6. Tervezési sebesség (design speed)

3.7. forgalomnagyság (traffic volume)

3.8. Legnagyobb befogadóképesség (maximum capacity)

3.10. forgalomösszetétel (traffic composition)



Jellemző Lehetőségek Leírás Súlyozási 

érték VW

Tervezési sebesség 

vagy sebességhatár

Nagyon nagy v  100 km/h 2

Nagy 70 < v < 100 km/h 1

Közepes 40 < v  70 km/h -1

Kicsi v  40 km/h -2

Forgalomnagyság

Autópályák, többsávos utak Kétsávos utak

Nagy > 65%- a legnagyobb 

befogadó-képességnek

> 45%- a legnagyobb 

befogadó-képességnek
1

Közepes 35% – 65%-a a legnagyobb 

befogadó-képességnek

15% – 45%- a legnagyobb 

befogadó-képességnek
0

Kicsi > 35%- a legnagyobb 

befogadó-képességnek

> 15%- a legnagyobb 

befogadó-képességnek
-1

Forgalomösszetétel

Vegyes a nem gépjárművek

nagy %-a mellett
2

Vegyes 1

Csak gépjárművek 0

Úttestek 

elválasztása

Nincs 1

Van 0

Csomópontsűrűség

Szintbeni kereszteződés Többszintű csomópont, hidak 

közötti távolság, km

Nagy > 3 < 3 1

Közepes  3  3 0

Parkoló járművek
Vannak 1

Nincsenek 0

Környezeti 

fénysugárzás

Nagy kirakatok, fényreklámok, sportolási területek, állomások, 

raktárak
1

Közepes normál elhelyezkedés 0

Kicsi -1

Navigációs feladat

Nagyon nehéz 2

Nehéz 1

Könnyű 0

1. táblázat: Az M világítási osztály kiválasztásának jellemzői



MSZ EN 13201-2:2016
Útvilágítás. 2. rész: 

A világítási jellemzők követelményei

Alkalmazási terület:

Ennek az európai szabványnak e része azokat a

működési követelményeket határozza meg,

amelyek az úthasználók vizuális igényeit

kielégítő útvilágításra világítási osztályok útján

vannak előírva, és megfontolásokat ad az

útvilágítás környezeti szempontjaira.



Főbb változások

az előző kiadáshoz képest

• a dokumentum átszerkesztése;

• a bevezetés háttérinformációkkal történő kiegészítése;

• a szakkifejezések és meghatározásuk naprakésszé tétele;

• több világítási osztály egyesítése;

• a TI rövidítés fTI szimbólummal való kicserélése;

• több világítási osztály elnevezésének megváltoztatása;

• a fényerősség osztályok elnevezésének megváltoztatása;

• a szabvány új, tájékoztató jellegű C melléklettel való 

kiegészítése a C és P osztályok rontó káprázás 

értékelésének tekintetében.



1. táblázat: M világítási osztályok

Osztály Az úttest burkolatának fénysűrűsége száraz és nedves 

útburkolat esetén

Rontó

káprázás

Környezeti 

világítás

Száraz útviszonyok Nedves 

útviszonyok

Száraz 

útviszonyok

Száraz 

útviszonyok

[legkisebb 

karbant. 

érték]

cd/m2

Uo

[legalább]

Ul
a

[legalább]

Uow
b

[legalább]

fTI
c

[legfeljebb]

%

REI
d

[legalább]

M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35

M2 1,50 0,40 0,70 0,15 10 0,35

M3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,30

M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,30

M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30

M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30

L



3. táblázat: P világítási osztályok

Osztály Horizontális megvilágítás Kiegészítő követelmények, ha 

arcfelismerés szükséges

a

[legkisebb 

karbantartási érték]

lx

Emin
[karbantartási érték]

lx

Ev,min
[karbantartási 

érték]

lx

Esc,min
[karbantartási érték]

lx

P1 15,0 3,00 5,0 5,0

P2 10,0 2,00 3,0 2,0

P3 7,50 1,50 2,5 1,5

P4 5,00 1,00 1,5 1,0

P5 3,00 0,60 1,0 0,6

P6 2,00 0,40 0,6 0,2

P7 Nincs előírás Nincs előírás

a Az egyenletesség fenntartása érdekében az átlagos megvilágítás tényleges karbantartási értéke

nem haladhatja meg az osztályra előírt legkisebb érték 1,5-szeresét.

E



MSZ EN 13201-4:2016
Útvilágítás. 4. rész: 

A világítási jellemzők mérési módszerei

Alkalmazási terület:

Ez az európai szabvány az útvilágítási

létesítmények fotometriai minőségi jellemzőinek

mérésére vonatkozó eljárásokat és mérési

körülményeket határozza meg, azaz azokat a

mennyiségeket, amelyek az EN 13201-2 világítási

osztályaival összhangban mennyiségileg minősítik

az útvilágítási létesítmények világítási

teljesítőképességét.



Főbb változások

az előző kiadáshoz képest

I.

• a különböző mérési célok egyedi követelmények útján való 

pontos meghatározása;

• a statikus és dinamikus mérési követelmények alaposabb 

összehasonlítása;

• az ILMD-re (képalapú fénysűrűségmérő eszközre) vonatkozó 

egyedi követelmények megadása, amikor az ILMD 

fénysűrűségmérőként kerül felhasználásra;

• a mérési bizonytalanság értékelése;

• a követelményekkel vagy a tervezési elvárásokkal való 

összehasonlítás megvalósítása a mérés kiterjesztett mérési 

bizonytalanságának figyelembevételével;



Főbb változások

az előző kiadáshoz képest

II.

• irányelvek nyújtása a küszöbérték-növekmény és az útszél-

megvilágítási hányados mérésére vonatkozóan;

• javaslat az útvilágítási létesítmény tervében megadott tűrések 

értékelését segítő algoritmusra;

• az egyedi jellemzők fogalmának leírása az előírtaktól eltérő 

feltételek mellett végzett mérések értelmezhetősége 

érdekében;

• a fénytechnikai minőségi jellemzők szimbólumaira 

kidolgozott szabály továbbfejlesztett változatának leírása az 

ugyanazon, de eltérő jelentéssel bíró jellemzőkre kapott 

értékek közötti összetéveszthetőség elkerülése érdekében;



Főbb változások

az előző kiadáshoz képest

III.

• az adaptív útvilágítás mérőrendszereire vonatkozó 

megfontolások ismertetése;

• irányelvek nyújtása a mérési bizonytalanság értékelésére.



MSZ EN 13201-5:2016
Útvilágítás. 5. rész: 

Energiahatékonysági jellemzők

Alkalmazási terület:

Ez az európai szabvány útvilágítási létesítmények

energiahatékonysági jellemzőit a kiszámított

fajlagos teljesítménysűrűségi mutató (PDI) DP és a

kiszámított éves energiafelhasználási mutató

(AECI) DE segítségével határozza meg.



Fajlagos teljesítménysűrűségi mutató

(PDI)

Az éves energiafelhasználási mutató (DE) az adott év

során felvett villamos teljesítményt határozza meg, még

abban az esetben is, ha a vonatkozó világítási

követelmények az éjszaka vagy az évszakok során

változnak.

A fajlagos teljesítménysűrűségi mutató (DP) azt az

energiamennyiséget mutatja meg, amely az útvilágítási

létesítménynek ahhoz kell, hogy teljesítse az EN 13201-2-

ben előírt, vonatkozó világítási követelményeket.

Éves energiafelhasználási mutató 

(AECI)



Fórum 2017. június 8.án 

az útvilágítási szabványok új kiadásának 

ismertetésére

Részvételi díj 10 000 Ft/fő + áfa (VTT-tagoknak

9 000 Ft/fő + áfa)

A fórum minden befizetett résztvevője a fórum 

témájához kapcsolódó szabvány(ok) 1-1 

példányának megvásárlása esetén 15%-os ( VTT-

tag 20%-os) kedvezményt kap. 









Kosák Gábor, szabványosító menedzser

MSZT/NB1 Magyar Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 

és MSZT/MB 838 Világítástechnika bizottság titkára

Magyar Szabványügyi Testület 

H-1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

T: +36-1-456-68-71, +36-20-946-08-67

g.kosak@mszt.hu

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!


