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Készülék a lámpa vagy lámpák fényének 

elosztására, szűrésére vagy átalakítására. A 

lámpákat magukat nem tartalmazza, de 

tartalmazza a lámpák rögzítésére és védelmére 

szolgáló alkatrészeket, esetenként 

a lámpát működtető áramköri elemeket és a 

hálózati csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeket. 

 

MSZ 9620-10:1989 

845-10-01 Lámpatest 
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17-707 luminaire 
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apparatus which distributes, filters or 

transforms the light transmitted from 

one or more lamps and which includes, 

except the lamps themselves, all the 

parts necessary for fixing and protecting 

the lamps and, where necessary, circuit 

auxiliaries together with the means for 

connecting them to the electric supply 



Lámpatest gyártást ~ 50 db szabvány 

szabályozza, kb. 40 %-a magyar 

nyelvű 

MSZ EN 60598 a lámpatest 

általános követelményei és speciális 

lámpatestek 

MSZ EN 60601 Gyógyászati 

lámpatestek 

MSZ EN 60634 Vizsgáló lámpák 
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MSZ EN 62722 Lámpatestek működési 

jellemzői 

MSZ EN 16268 Lámpatestek 

fényvisszaverő felületek jellemzői 
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Világítótest/ lámpatest 

A nemzetközi definíció szerint a lámpatest 

nem tartalmazza a fényforrást, ezért 

magyarul: 

Világítótest = lámpatest + fényforrás 

Előbbiek szerint a lámpatest fő 

részei: optikai tér; szerelvénytér; 

rögzítéshez szükséges eszközök 
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MSZ EN 60598-1 

Általános követelmények: 

A lámpatesteket úgy kell megtervezni és kialakítani, 

hogy rendeltetésszerű használatuk során biztonságosan 

működjenek, és ne jelentsenek veszélyt a személyekre 

vagy a környezetre nézve. A követelmény teljesülését 

általában valamennyi előírt vizsgálat elvégzésével kell 

ellenőrizni. 
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Típus vizsgálat 

E szabvány (MSZ EN 60598) követelményei és 

tűrései a vizsgálati célra benyújtott típusvizsgálati 

minta vizsgálatára vonatkoznak. A típusvizsgálati 

minta megfelelősége nem biztosítja a gyártó teljes 

gyártásának megfelelőségét. A gyártás 

megfelelőségének biztosítása a gyártó felelőssége, 

és a típusvizsgálaton túlmenően a 

rutinvizsgálatokat és minőségbiztosítást is 

tartalmazhatja. 
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típusvizsgálat (type test) 

A típusvizsgálati mintán végzett vizsgálat 

vagy vizsgálatsorozat annak ellenőrzésére, 

hogy egy adott termék felépítése megfelel-e a 

vonatkozó szabvány követelményeinek.  

típusvizsgálati minta (type test sample) 

Egy vagy több hasonló egységet tartalmazó 

olyan minta, amelyet a gyártó vagy a felelős 

forgalmazó típusvizsgálat céljára benyújt.  
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A lámpatesteket 10 °C és 30 °C közötti környezeti 

hőmérsékleten kell vizsgálni, kivéve, ha a szabvány 1. 

vagy 2. részének főfejezeteiben másképpen nem írják 

elő. A lámpatesteket szállítási állapotban és a 

rendeltetésszerű körülményeknek megfelelően 

felszerelve, a gyártó szerelési utasításának 

figyelembevételével kell vizsgálni. A fényforrást (vagy 

fényforrásokat) el kell távolítani, kivéve, ha az(ok) a 

vizsgálathoz szükséges(ek).  

2019.11.22. 10 VTT Szakreferens képzés  



legnagyobb névleges környezeti hőmérséklet (ta) 

[rated maximum ambient temperature (ta)] 

A lámpatest gyártója által megadott legnagyobb 

tartós hőmérséklet, amelyen a lámpatest 

rendeltetésszerű feltételek mellett még működtethető. 

MEGJEGYZÉS: Ez nem zárja ki a legfeljebb 

(ta + 10) °C hőmérsékleten való ideiglenes 

működtetést. 
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az előtét, a kondenzátor vagy a gyújtókészülék 

burkolatának legnagyobb névleges működési 

hőmérséklete (tc) [rated maximum operating 

temperature of the case of a ballast, capacitor or 

starting device (tc)] 

Az a legnagyobb megengedett hőmérséklet, amely 

rendeltetésszerű működési feltételek mellett, névleges 

feszültségen vagy a névleges feszültségtartomány 

legnagyobb feszültségén, az alkatrész külső 

felületének tetszőleges pontján (jelölés esetén a jelölt 

helyen) felléphet  
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előtét (ballast) 

A hálózat és egy vagy több kisülőlámpa közé kapcsolt 

olyan egység, amely induktivitás, kapacitás vagy 

ellenállás, illetve ezek kombinációja útján főként a 

lámpa (lámpák) áramának a kívánt értékre való 

korlátozására szolgál. 

Tartalmazhat eszközöket a hálózati feszültség 

átalakítására és olyan kapcsolásokat is, amelyek 

segítenek a gyújtófeszültség és az előfűtő áram 

előállításában, megakadályozzák a hideggyújtást, 

csökkentik a sztroboszkóphatást, javítják a 

teljesítménytényezőt és csökkentik a rádiófrekvenciás 

zavart.  
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fényáteresztő bura (translucent cover) 

A lámpatest azon fénykibocsátó része, amely a 

lámpák és más alkatrészek védelmére is szolgálhat. 

Ez a kifejezés a diffúzorokra, lencsepanelekre és 

hasonló, fényt irányító elemekre is vonatkozik. 

Lámpatestek csoportosítása a szabvány szerint: 

A lámpatesteket az áramütés elleni védelem módja, a 

por, a szilárd testek és a nedvesség behatolása elleni 

védettségi fokozat, valamint a tartófelület anyaga 

szerint kell csoportosítani. Tartó felület anyaga 

szerint : normál gyúlékony felületre alkalmas/nem 

alkalmas. Felhasználási körülmény a normál és a 

kedvezőtlen. 
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Csoportosítás a gyakorlatban 

•Fényforrás szerint 

 belsőtér: kommunális 

     középületek 

     ipari 

•Alkalmazás helye szerint 

 szabadtér: köz- és közlekedés világítás 

       sport világítás 

       ipari világítás 

       díszvilágítás        
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•Védettség szerint: mechanikai, villamos, 

•Szerelés helye vagy  módja szerint 

• Felületre 

• Mennyezet, 

• Oldal fal 

• Burkolatba süllyesztve 

• Oszlop 

• függesztve 

…..stb. 
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Fénycsöves lámpatest felépítése 

Forrás: ÓÉ jegyzet 



 

 

 Esztergomi Ferenc 
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Közvilágítási lámpatest  felépítése 



A lámpatestgyártó nem felelős az IEC 60598 szerinti 

megfelelőség további fenntartásáért abban az esetben, ha 

a felhasználó az előírt fényforrástípust lámpatestjellegű 

adapterrel cserélte fel, kivéve, ha a lámpatestet 

kimondottan lámpatestjellegű adapterrel való használatra 

tervezték. A lámpatestjellegű adapter gyártója viszont 

felelős azért, hogy megfelelő tájékoztatást adjon a 

felhasználási korlátozások tekintetében. 
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Lámpatest tervezési szempontok 
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Felhasználási cél -  alkalmazási környezet  

 [Védettségi cél ( IP 20 - IP 68)] 

 Rögzítés 

 Teljesítménytartomány 

 Alkalmazott fényforrástípusok 

 Megjelenési forma – formatervezés 

 Élettartam tervezés (alu-üveg-szerelvények...) 

 Anyagok - jellemzők 

 Szerelhetőség-Karbantarthatóság 

 Környezetbarátság 

 (Szerelővédelem) 



Szelektív lámpahulladék gyűjtés 

• A lámpahulladékot szelektíven kell gyűjteni, mert egyes fajták 

higanytartalmuk miatt veszélyes hulladéknak számítanak 

• 14 000 gyűjtőpont egész Magyarország területén: 

villamossági nagykereskedések, hipermarketek, 

hulladékudvarok...stb. 

• Átvételi pontok listája: http://electro-coord.hu/ 

• Ingyenes eseti elszállítás kérhető: +36 30 222 2229 ; 

info@electro-coord.hu 

• Hulladékgyűjtő edényzetek díjmentesen igényelhetőek rendszeres 

ürítéssel: + 36 30 222 2229 

 

2019.11.22. 21 VTT Szakreferens képzés  

http://electro-coord.hu/
http://electro-coord.hu/
http://electro-coord.hu/


• További információk: 

 

 Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 

 Lámpahulladék gyűjtés és újrahasznosítás 

 

1132 Budapest, Váci út 12. 

info@electro-coord.hu 

Tel.: 061 224 7730 

 

Szelektív lámpahulladék gyűjtés 
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Rögzítés 
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•Mennyezet, oldalfal: - felületre szerelhető 

         - Burkolatba süllyeszthető, 

•Padlóba telepíthető  

•Lehet falikar 

•Oszlop is 
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Lakás világítás 
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Rejtett világítás lakásban 
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CIE fényeloszlások 1-5. 

1.-közvetlen 

2.- főleg 

közvetlen 

3.- szórt 

4.- Főleg 

közvetett 

5.- Közvetett  

6. Közvilágítási 

7. Aszimmetrikus 

 Arató András  (http://mek.oszk.hu/00500/00572/html/viltech4.htm ) 
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CIE Megnevezés Φ↑ Φ↓ 

A Közvetlen 0-10 90-100 

B Főleg 

közvetlen 

10-40 60-90 

C Szórt 40-60 40-60 

D Főleg 

közvetett 

60-90 10-40 

E Közvetett 90-100 0-10 



A kívánt fényeloszlás létrehozásának eszközei a 

reflektorok (tükrök), refraktorok (burák) 
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Reflektor működési elve: tükröző visszaverődés 



Parabola tükör elve: 

Parabola tükör 

szórása 
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Reflektor működési elve: síktükör 



Elliptikus tükör 

Tükör anyaga: 

•  alumínium műanyagra 

fémgőzöléssel,  

•anódosan oxidált alumínium 

•Többrétegű 

Reflexiós tényezői: 

Fényesített 

alumínium  
80%-85 % 

Fémgőzölt 84%-86% 

Anódos 86%-88% 

Többrétegű 90%95% 
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Reflektor összetett tükörrendszere 



Bura típusok: refraktor (prizmás) elve: fénytörés 





sin

sin
n

Diffuzor (opál) elve: 

fényáteresztés 
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Fényeloszlás adattárolása 

EULUMDAT fájlformátum (*.ldt) 

CEN fájlformátum (*.cen) – MSZ EN 13032 

sorozat 

CIBSE 

IESNA (*.ies) 

Gyártói formátumok (*.mat Schréder, *.inr Philips 

stb) Sorszá

m 

Tartalom Karakterszám 

2. Lámpatest jellege 1 

10. Lámpatest típus száma Max 78 

22 Alsó térfélbe sugárzott fényáram 

aránya % 

4 

36 Fényeloszlási értékek (cd/klm) Mc x Ng x 6 



Lámpatest hatásfok 

Lámpatestek hatásfokának jellemzésére használatos 

mennyiségek: 

1. 

Optikai ~ : a lámpatestből kilépő fényáram és a 

lámpatestben működő lámpa vagy lámpák 

fényáramának aránya. 

2. 

Fénytechnikai ~: a lámpatestből kilépő 

fényáram a lámpatesten kívül, referencia 

körülmények között működő fényforrás fényáramához 

viszonyítva 

Világítástechnikai kislexikon 
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Villamos védettség 

I. 

Érintésvédelm

i osztály 

II. 

Érintésvédelm

i osztály 

III. 

Érintésvédelmi 

osztály 
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Lámpatestek minimális védettsége IP 20 

Mechanikai védettség (por,  nedvesség, szilárdság) 
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IP  védettség  vizsgálata 
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IP védettség (International Protection) 

Szilárdtest behatolás elleni 

védelem 

IP X3 

IP X4 

IP X5 

IP X7 

IP X8 

Nedvesség behatolás elleni 

védelem 

IP 5X 

IP 6X 
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A vizsgálat után: 

- a feszültség alatti részek ne váljanak megérinthetővé, 

- a szigetelések hatásossága ne csökkenjen 

- a lámpatest védettsége változatlan maradjon 

- a külső fedelek le- és visszaszerelhetőek maradjanak 
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Megvilágított felület és lpt 

minimális távolsága 

Hideg tükrös ff tilalma 

Közönségesen gyúlékony 

felületre szerelhető* 

Kedvezőtlen körülmények 

közötti alkalmazásra 

Hőálló vezeték 

(csatlakozó, belső, 

összekötő) 



Gyúlékony felületre 

szereléshez nem 

alkalmas.  

 

 

Gyúlékony 

felületbe 

süllyesztett 

szerelésre nem 

alkalmas 

* 
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Kommunális 

hulladékba nem 

tehető 

Lpt külső gyújtós 

lámpához 

Lpt belső gyújtós 

lámpához 

Lpt tetőtükrös 

lámpához 



A lámpatesten kötelezően feltüntetendő adatok 1. 

 a lámpatesten kívül (fényforrás csere esetén is látható 

legyen) 

Névleges teljesítmény 

Különleges lámpák 

Hidegtükör 

Tetőtükör 

Biztonsági védőernyő 

Gyújtásra vonatkozó  figyelmeztetés 

Védőernyővel ellátott lámpa 

Cserélhető, belső biztosító(k) 
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A lámpatesten kötelezően feltüntetendő adatok  2. 

Felszerelés során a lámpatesten látszódjék 

Környezeti hőmérséklet 

IP-szám 

Típusjel 

Jelek 

A normál gyúlékony anyagú felületekre való 

közvetlen felszerelésre nem alkalmas lámpatestek 

vonatkozó jele 

Kapocsvégződés 

A hőszigetelő anyaggal való lefedésre nem 

alkalmas (lámpatestek) vonatkozó jele 
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A lámpatesten kötelezően feltüntetendő adatok 3. 

Használatnak megfelelően össze- és felszerelt 

lámpatesten látszódjék 

Környezeti hőmérséklet 

IP-szám 

Típusjel 

Jelek 

A normál gyúlékony anyagú felületekre való közvetlen 

felszerelésre nem alkalmas lámpatestek vonatkozó jele 

Kapocsvégződés 

Összekötött lámpatestek 

A hőszigetelő anyaggal való lefedésre nem alkalmas 

(lámpatestek) vonatkozó jele 

2019.11.22. 45 VTT Szakreferens képzés  



További jelölési előírások 

•  Védőföldelés jelét fel lehet tüntetni az előtéten is 

ha az nem cserélhető 

• A grafikus jelek magassága min. 5mm; ha kevés 

a hely a II és III. év.osztály jele 3 mm-ig 

csökkenthető 

• A betűk és számok min. 2mm magasak legyenek 

• Származás jele (ez lehet védjegy, a gyártó 

azonosító jele vagy a felelős forgalmazó neve) 

• Un; V 

• Lámpatest modell száma vagy típus jele 

• Névleges frekvencia 
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CE jelölés 

A gyártó állítása szerint 

megfelel az európai 

normáknak. 

de nincs mögötte mérés! 

ENEC= European 

Norms Electrical 

Certification 

Feltétele, hogy a 

gyártó rendelkezzen 

ISO minősítéssel 

EU szabványoknak 

megfelelő villamos 

tanúsítás 

Nem minőséget, „csak” 

biztonságot jelent. 
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Energiahatékonyság 

Főleg fényforrásnál, de minden villamos készülékre, 

villamos alkatrészekre is (előtét, gyújtó, stb.) 

MSZ EN 50294 : 

  A, B, C, D, (E); A – legkedvezőbb, …(E) –  

  legkedvezőtlenebb. 

C, D osztályú lámpatest nem gyártható 

Energia hatékonysági osztályozás (EU rendelet 2012) 

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 

lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése 

tekintetében történő kiegészítéséről  A rendelet többször 

módosult 
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Az energiahatékonysági mutató (EEI) azt fejezi ki, hogy 

egy modell teljesítménye – adott esetben a lámpa-

működtető eszköz okozta veszteségek miatti korrekciók-

kal – hogyan aránylik a referenciateljesítményéhez. 

A referenciateljesítményt a hasznos fényáramból kell 

meghatározni. 

Nem irányított fényű lámpák esetében a teljes 

fényáramból kell meghatározni, irányított fényű lámpák 

esetében pedig a 90° vagy 120° sugárzási szöget kell 

figyelembe venni. 

EEI = P korr /P ref  


