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Általános belsőtéri világításra vonatkozó előírások

MSZ EN 12464-1:2012
Új fogalmak:
•  activity area (tevékenységi terület?) Task area (munka 

terület) volt és maradt 
• Work place itt új, de  (munkahely ld MSZ EN12464-2:2007)
• Work station itt új (munkaállomás ld. MSZ EN 12464-2:2007)
• Background area (háttér)
• Roof light (felülvilágító)
• Window (ablak)
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„Ha a szavak használata nem helyes, a 
fogalmak értelmezése zavaros, nem lehet 
szabatosan cselekedni!”

Konfucius
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MSZ EN 12464-1:2012 felhívja a figyelmet a sérült látók igényeire is.

Foto:DéTa
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Nem változott a túlzottan nagy fénysűrűségek tilalma, ellenben 
növekedtek az ajánlott reflexió értékek. (Kérdés: Befolyásolhatjuk?)

Foto: DéTa
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Új pontként szerepel a határoló felületek megvilágítására 
vonatkozó ajánlás (falak: 50 lx, mennyezet: 30 lx; U0: 0,1)
Új meghatározás a közvetlen környezet és háttér méreteire

3.Háttér legalább 3,0 m széles a 
közvetlen környezettel határos tér 
(background area)

2. Közvetlen környezet legalább 0,5 
m széles sáv a munkaterület körül a 
látómezőben (immediate 
surrounding)

1. Munkaterület (task area)  
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1,5

Eav munkaterület ≥Eav környezet >E av háttér

3

A háttér méretét és helyzetét a tervezőnek meg kell adnia.

A felülvilágítók  okozta megvilágítás egyenletességére is 
ad előírást a szabvány!

1,5

IV. LED Konferencia, Budapest

A közvetlen környezetre vonatkozóan: U0 ≥ 0,4;
A háttérre vonatkoztatva: U0 ≥ 0,1.
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Új fejezet a láthatóság szempontjából lényeges cilindrikus 
megvilágításra vonatkozó rész, ami nem túlzottan 
szerencsésen azt a számot viseli, ami korábban a színtani 
szempontokat tárgyalta. 

Világítási feltételeket az átlagos cilindrikus megvilágítás, a 
térbeliség (modelling) és az irányított világítás írja le.

IV. LED Konferencia, Budapest

effect of directional lighting to reveal the 
depth, shape and texture of an object or 
person 
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A cilindrikus megvilágítás (Ez) a vertikális megvilágítások 
átlaga 

Minimális értéke 50 lx, tárgyalóban és egyéb vizuális 
kommunikáció szempontjából fontos helyeken 150 lx.
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A modelling ( térbeli információ).  Magyar elnevezése 2002-
ben: „térbeliség érzékeltetése”, javaslatunk az árnyékhatás. 
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Érthetjük alatta a  látott tárgy textúrájának  ill. a látott 
arc vonásainak finom érzékelését is.
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Ne legyenek  kemény árnyékok, de ne legyen 
árnyékmentes sem a világítás.

Foto: Kiss Zsuzsa
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A „modelling” (térbeliség érzékeltetése) (árnyékhatás) leírja az 
egyensúlyt a diffúz és direkt világítás között, amit figyelembe kell 

venni.

Foto: Bodzay Zsolt
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A direkt világítás növelheti a részletek láthatóságát, 
megkönnyíti a látást, de ügyelni kell a fátyol reflexióra.

A kemény árnyékok kerülendők, de az árnyék segíti a 
láthatóságot sőt a kellemesség érzetét is (szerintem).
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A mérőháló azonos pontjában mért horizontális és a cilindrikus 
megvilágítás arányával írjuk le a modellinget.  A jellemző érték 
jó világításhoz 0,3 – 0,6 között van (megfelelő egyenletes 
lámpatest kiosztás és felülvilágító esetén).                                       
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Káprázás: zavaró vagy rontó, ha a zavaró káprázást 
megfelelő határok között tartjuk, akkor rendszerint a 
rontó káprázás sem számottevő.

Tükröző felületeken létrejövő káprázást, fátyol 
reflexiónak vagy tükröző káprázásnak ismerjük.

Káprázás

IV. LED Konferencia, Budapest

A rontó káprázást a fátyol fénysűrűség jellemzi, erre vonatkozó előírások 
nem változtak. Ellene matt felületekkel, a munkahely megfelelő 
elhelyezésével, a lámpatest, ablak, fénysűrűségének csökkentésével, 
világos falakkal  lehet védekezni.
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Ahol: Lb  a háttér fénysűrűsége,
L a lámpatest fénysűrűsége,
ω a térszög
p a Guth féle pozíció index

Problémák:
1. háttér meghatározása
2.  lámpatest fénysűrűségének meghatározása
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Háttér fogalmát a szabvány, mint a munkaterületet 
körülvevő teret határozza meg, de nem ad arra útmutatást, 
hogyan kell az oldalfalakat figyelembe venni. A hosszmérték 
egységben történő megadás nem szerencsés.
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A  háttér fénysűrűség meghatározásának másik 
problémája, hogy definíció szerint ezt a szembe jutó 
indirekt fény okozta megvilágítással lehet számolni. 
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L a lámpatest fénysűrűsége  opál (diffúz) buránál 
egyértelmű, már tükrös lámpatesteknél is problémás,  
LED???
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Opálburás fénycsöves lámpatest

Világos/ Sötét~ 3,4 
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Tükrös-rácsos mennyezetbe süllyesztett lámpatest

IV. LED Konferencia, Budapest



24

2.

3.

Világos/Sötét arány
2. esetén~ 4,6
3. esetén ~ 6,5 
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LED-s mennyezeti lámpatest

Világos/Sötét ~ 28
IV. LED Konferencia, 
Budapest
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Jellegzetes LED elhelyezések a 
lámpatestekben

Mátrix elrendezés

Soros elrendezés

Sakktábla elrendezés

Az összehasonlító egyenletes jel/inger
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Konklúziók helyett kérdések, felvetések

1. Az MSZ EN 12464-1:2012 magyar fordítása szükséges

2. Meg kell határozni a háttér fénysűrűség számításának, 
ellenőrzésének módját

3. Ki kell dolgozni a LED-s lámpatestek egyenértékű? effektív? 
fénysűrűség meghatározásának módját, erre vannak 
próbálkozások nemzetközi szinten.
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Köszönjük  megtisztelő figyelmüket!

Az egyik szerző (Dr. Schanda János) köszönetet mond a 
TAMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-007 projekt támogatásáért.


