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TEMATIKA

Besorolás alkalmazása

Nézőpontok a tervezéshez

Méretezési feladatok

Dokumentáció

Fényeloszlások kiválasztása

Programok áttekintése



BESOROLÁSOK ALKALMAZÁSA

Lakó övezeti utcák – M6

Gyűjtő út – M5

Főút – M4



BESOROLÁSOK ALKALMAZÁSA

Gépjárműforgalom (Mx)

Gyalogos forgalom (Px)

Különböző úthasználók 

Találkozása (Cx)



BESOROLÁSOK ALKALMAZÁSA

Út és járda besorolása.

Konfliktus területi 
kiemelések.



NÉZŐPONTOK A TERVEZÉSHEZ

KÖVETELMÉNYEK

 Szabvány előírásai

 Közművek elhelyezkedése

 Geodéziai adatok (pl. árok)

 Közútkezelő előírásai

 Hálózati engedélyes előírásai

IGÉNYEK

 Dekoratív beruházás 
(pl. világítótest formavilága)

 Szabványon felüli 
megvilágítási szint

 Díszvilágítási igény 
figyelembe vétele

 Eltérő színhőmérséklet



NÉZŐPONTOK A TERVEZÉSHEZ

Autósként hogyan 
érzékelnénk a tervezési 
szakaszt?

Mivel segíthetjük a megfelelő 
láthatóságot?

Hogyan lehet nagyobb 
biztonságérzetet elérni?



NÉZŐPONTOK A TERVEZÉSHEZ

Gyalogosként hogyan 
érzékelnénk a tervezési 
szakaszt?

Mivel segíthetjük a megfelelő 
láthatóságot?

Hogyan lehet nagyobb 
biztonságérzetet elérni?



VILÁGÍTÁSI MÉRETEZŐ PROGRAMOK



VILÁGÍTÁSI MÉRETEZŐ PROGRAMOK



MÉRETEZÉS – ÚTVILÁGÍTÁS



MÉRETEZÉS – ÚTVILÁGÍTÁS



MÉRETEZÉS – ÚTVILÁGÍTÁS

ADAPTÁCIÓ

Gyűjtő út (M4)

éjszakai dimmelés (M5) →

Mellék utca (M6)



MÉRETEZÉS – GYALOGOS ÁTKELŐHELY

 Átkelőhely területének 
megvilágítása a szabványt 
követelményit, javaslatait és a 
világítási szakma útmutatásait 
figyelembe véve.

 Átkelőhely környezetének 
megvilágítása: az útra lépés 
előtt észlelhető legyen a 
gyalogos szándéka.



MÉRETEZÉS – GYALOGOS ÁTKELŐHELY



MÉRETEZÉS – KÖRFORGALOM

Körforgalom területe

Ki- és behajtóágak 
területei

Gyalogos átkelőhelyek és 
kerékpáros átvezetések

 Járdák és kerékpárutak 



JEGYZŐKÖNYV ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Megfelelő helyszínrajz a jegyzőkönyv részeként és 
DWG formátumban is.

A világítótest típusai teljes részleteséggel 
jelenjenek meg. A gyártó ezáltal tudja 
megfelelően azonosítani a tervezett 
típusváltozatot.

A tartószerkezet adatai a rajzon is beazonosíthatók 
legyenek (pl. karhossz, karok száma).



JEGYZŐKÖNYV ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Számítási raszterek elhelyezkedése, egyértelmű megnevezése és 
kellőképpen részletes adatai.



JEGYZŐKÖNYV ÉS DOKUMENTÁCIÓ

A hamisszín kép áttekintésként, 
vagy a részletek kiemeléseként 
is sokat tud segíteni a 
Beruházónak és a Kivitelezőnek 
is.

A megfelelő kép jól mutatja a 
kiemelt területek kontrasztját az 
egyéb területek világításához 
képest.



HELYES FÉNYELOSZLÁS KIVÁLASZTÁSA

PIROS = 270-90° sík 

A világítótest 
helyzetéhez 
képest az úttest 
távolsága és 
szélessége
mérvadó.



HELYES FÉNYELOSZLÁS KIVÁLASZTÁSA

Legtipikusabb 
Magyarországi 
helyzet úm. 
„közepes” 
fényeloszlással.



HELYES FÉNYELOSZLÁS KIVÁLASZTÁSA

Tipikus 
Magyarországi 
helyzet úm. 
„széles” 
fényeloszlással.
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