
 

Egynapos interaktív workshop a Világítás Házában a költség-
hatékony és korszerű világításról. 
 
Napjainkban az energiatakarékossági törekvések magától értető-
dőek úgy a lakosság, mint az intézmények, cégek és természete-
sen önkormányzatok részéről is. Ez igaz a világításra felhasznált 
energia esetében is. A lehetőségek adottak: a természetes fény 
fokozottabb igénybevétele; a jobb fényhasznosítású fényforrások 
használata; a kiváló hatásfokú lámpatestek felszerelése; mester-
séges világítás vezérlése és szabályozása, stb. Valamennyi eljá-
rás, technológiai megoldás a szakma rendelkezésére áll és 
folyamatosan fejlődik, korszerűsödik. 
 
Napjaink varázsszava a LED. Óriási marketingjének köszönhe-
tően, ma mindenki azzal akar világítani, mert már legendákat 
mesélnek a termékről és annak energiatakarékos mivoltáról. En-
nek köszönhetően terjed is alkalmazásuk, aminek mi a világítás-
technika területén dolgozók örülünk is, de a hogyannal, a miként-
tel valamint a minőséggel van gondunk sok esetben. A sokszor 
félrevezető marketingszövegek és a jelentős energia-
megtakarítási ígéretek megtévesztik a leendő ügyfeleket, fel-
használókat.  
Márpedig a munkahelyeken a szabványos megvilágítás elengedhe-
tetlen, mert azon túlmenően, hogy a munka minőségét befolyá-
solja, a dolgozók látásromlásához vezet a „kevés fény”.  A mun-
kahelyi világítás energiafelhasználásának vizsgálatakor eldönten-
dő, hogy a berendezés megérett a felújításra, vagy jelentősebb 
beruházással korszerűsíteni kell, esetleg elégséges a szakszerűbb 
üzemeltetés (például a világítás szakaszos kapcsolása). 
 

Amennyiben a korszerűsítés mellett döntünk, akkor érdemes alaposan körüljárni a lehetőségeket, ala-
posan megvizsgálni a szóba jöhető technológiákat, mert nem minden esetben alkalmas a divatos termékek 
használata annak műszaki jellemzői és gazdasági megfontolások miatt. Az előadások során megvizsgáljuk a 
jelenleg elérhető korszerűsítési lehetőségeket, eljárásokat.  
 
A korszerűsítés minden esetben azonos az energia-magtakarítással? Nem, mert a világítás célja a megfelelő 
látási viszonyok biztosítása. Amennyiben egy elavult világítási berendezés működik, akkor a megvilágí-
tási szintet emelnünk kell a szabványban meghatározottra. Ha a korábbi berendezés esetleg, még energia-
zabáló is, akkor van esélyünk energia megtakarításra is. 
 
Mivel világítsunk, mivel korszerűsítsük berendezésünket? A LED-ek valójában nagyon jó fényhasznosítá-
sú fényforrások, ám a világítótest minőségére érdemes odafigyelni, mert a működtető egység milyensége 
döntő fontosságú üzemeltetés szempontjából. A lámpatest fényeloszlási görbéje is és egyéb fénytechnikai 
paraméterei nagyon fontosak a jó megvilágítás biztosításához. 
 
A LED-es lámpatestekkel végzett korszerűsítéseket előzetesen modellezni is lehet. Érdemes megtenni ezt, 
még mielőtt belevágnánk a jelentős beruházást igénylő munkába. A modellezés során kiderül az elérhető 
megvilágítási szint, annak kápráztató hatása, a szükséges világítótest mennyiség, az áramköri átalakítások 
szükségessége, a be-ruházás nagysága, a megtakarítás értéke és természetesen mindezekből adódik a 
megtérülés ideje is. 
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Érintett témák:  
 

● jól látni, jól láttatni – a világítás szerepe a munkahelyeken  
● a világításkorszerűsítés fogalma 
● korszerűsítés, felújítás vagy szakszerű üzemeltetés? 
● korszerűsítés=energia-megtakarítás? 
● korszerűsítési lehetőségek a világítástechnikában 
● LED-es lámpatestekkel végzett korszerűsítések és megtérülési számítások 
● korszerű világítástechnikai termékek helyszíni bemutatása 
 
A workshop vezető előadója  
 

Nagy János villamosmérnök, világítástechnikai szakmérnök, a Prolux Kft ügyvezetője és a MEE Vilá-
gítástechnikai társaság elnöke. Több világítási berendezés korszerűsítésének tervezésében vett részt. 
Legutóbbi munkái: a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem munkavilágításának korszerűsítése; 
Penny Market üzletek LED-es kiemelő világítása; több belvárosi üzlet korszerű világítása. 
 
Nagy János 2011 óta együttműködő partnere a Német-Magyar Tudásközpontnak az EUREM 
EnergyManager / Energiagazdász nemzetközi képzési program keretein belül. Rendszeresen tart 
előadásokat konferenciákon és más szakmai rendezvényeken. Óraadó tanár több főiskolán és szakisko-
lákban, valamint az Államvizsga Bizottság elnöke az Óbudai Egyetemen (korábbi nevén: Budapesti Mű-
szaki Főiskola). 
 
Főbb publikációk, szakcikkek 
 

● Világítástechnikai kislexikon (felelős szerkesztő) 
● Szakcikkek a következő folyóiratokban: Elektrotechnika, Elektroinstallateur, Áram és technológia,              
n Villanyszerelők lapja, Ezermester, Portál, Lakáskultúra, Otthon magazin, Építés-szerelés, Világításn     
n technikai évkönyv 
 
Közreműködők 
 

Vezető európai fényforrás- és lámpatestgyártó cégek. 
 
Árak és kedvezmények 
 

● Teljes részvételi díj: 47.000 Ft + áfa/fő 
● DUIHK tagoknak / korai bejelentkezőknek: 41.500 Ft + áfa/fő 
● DUIHK tagoknak korai bejelentkezés esetén: 36.500 Ft + áfa/fő  
● Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 36.500 Ft+áfa/fő,  
   nem tagoknak 41.500 Ft+áfa/fő 
 
A workshop étkezési költségét az ár tartalmazza, és a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre. 

 
Helyszín: Világítás Háza - 1042 Budapest, Árpád út 67. 
 
 
 
 
 
 

További információ és jelentkezés 
Kottmayer Krisztina 

projektfelelős – energiahatékonysági képzések   
Telefon: (1) 454-0609; (20) 362-8712  

E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu 
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