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1. ELŐSZÓ 

 

A fényszennyezéssel, mint fogalommal az ember a hétköznapi életben ritkán 

találkozik. Ez annak köszönhető, hogy viszonylag szűkebb szakmai rétegek által 

használt szakszóról van szó. A csillagászok és az állatvédők viszont nagyon is jól 

ismerik ezt a jelenséget, mivel ők nap mint nap találkoznak vele. 

 

Nyelvtanilag először zavaró lehet, hogy a kifejezésben a fény a szennyező vagy a 

szennyezett szerepet tölti be. E kettősséget talán a legjobban a levegőszennyezés 

és a zajszennyezés fogalmak szembeállításával lehet szemléltetni. A 

levegőszennyezés esetében a levegő az alanya a szennyezésnek (a levegőt 

szennyezik), míg a zajszennyezés esetében a zaj a szennyező, ami a környezetét 

szennyezi (a zajjal szennyeznek). 

 

Ebből a szempontból a fényszennyezés ez utóbbi kategóriába esik, tehát amikor 

erről a fogalomról beszélünk, akkor a légkör mesterséges fénnyel való 

szennyezéséről beszélünk (éjszaka). Ennek következtében nő az égbolt 

határfényessége, vagyis világosabb lesz az éjszakai égbolt. 

 

Becslések szerint az éjszakai égboltra jutó fény mennyisége nagyjából 10 évente 

megduplázódik. Ez fokozottan negatív hatással van az egészségre, a természeti 

környezetre, a biztonságra, a kultúrára és a gazdaságra is. 

Alvás-kutatások szerint az embernek szüksége van sötétségre az alváshoz 

elengedhetetlen hormon, a melatonin termeléséhez. Sötétben biztosított a jó alvás, 

ellenkező esetben viszont alvászavarként illetve stresszként jelentkezhet a 

fényszennyezés egészségügyi hatása. 
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Sok vándormadár illetve rovar a csillagok alapján tájékozódik. A megnövelt 

határfényességű égen viszont nem vagy nehezebben tudnak tájékozódni, s így 

eltévednek, illetve a mesterséges fényforrások “bűvkörében” elpusztulnak. 

A fényszennyezést részben okozó vakító fényforrások nagyban veszélyeztetik a 

közlekedés biztonságát, mivel káprázást okozhatnak. Részben ez volt az oka, hogy 

a MÁV Rt. 2000 végén nagyszabású világítási-berendezés fejlesztést hajtott végre, 

melynek eredményeképpen gyakorlatilag megszűnt a káprázás (egyéb, nem 

elhanyagolható eredmények mellett).[3] 

Azáltal, hogy a fényszennyezés miatt nem látjuk a csillagos eget, megfosztjuk 

magunkat egy gyönyörű látványtól, amit egyébként egy parkba kiülve 

élvezhetnénk. Ezáltal romlik az életminőségünk, hiszen egy kulturális értékkel 

szegényebbek leszünk. 

A fényszennyezés közvetve azt is jelenti, hogy az égboltot világítjuk meg 

fölöslegesen ahelyett, hogy a megvilágítandó felületre irányítanánk a fényforrások 

fényét. Így rengeteg energiát pazarlunk el, ami egyben rengeteg pénz elpazarlását 

is jelenti. 

 

 

 

 

Dolgozatom felépítése során először magának a fényszennyezésnek a fogalmát 

járom körbe, majd a probléma érintettjei/érdekeltjei bemutatása után a probléma 

külföldi szabályozására térek ki, kiemelten az amerikai Tucson-beli, a csehországi, 

az olasz és a kanári-szigeteki fényszennyezés-ellenes jogszabályokat. Ezt 

követően szólok a jelenlegi magyarországi jogi szabályozásról, valamint egy 

lehetséges jövőbeli továbblépési lehetőségről. 
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2. FOGALMAK 

 

A szennyezés általános fogalma – a technológiai megközelítés szerint – az az 

emisszió, amit a környezet már nem képes abszorbálni. Itt tehát a környezet 

emisszió általi terheltségének és a környezet – adott szempontú – abszorpciós 

képességének a viszonya határozza meg, hogy mi minősül szennyezésnek. Ezt a 

fényszennyezésre alkalmazva talán leginkább az állatoknál lehet alkalmazni (bár 

abszorbcióról itt nem beszélhetünk), ahol az olyan mértékű fölösleges világítás 

még nem minősül szennyezésnek, ami az élővilág mindennapi életritmusát illetve 

navigációs képességeit nem befolyásolja. 

 

Közgazdasági szempontból azt mondhatjuk, hogy a szennyezés egy nem 

internalizált negatív externália. Tehát az egyik személy ebben a relációban olyan 

tevékenységet végez, ami számára közömbös vagy pozitív hatásokkal jár, ellenben 

a másik (vagy több másik) személy számára csak negatív következményekkel jár. 

Ez a definíció – azon túl, hogy teljesen más megközelítést használ – valamivel 

bővebb, hiszen alkalmazható a csillagászat terén is. Itt ugyanis a szennyezést a 

szennyező és a szennyezést elszenvedő viszonyában értelmezzük. Tehát már egy 

kis mértékű fényszennyezés is szennyezésként éri a csillagászt, akinek ez zavarja 

az észleléseit, méréseit. 
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3. A FÉNYSZENNYEZÉS-ELLENES JOGSZABÁLYOK ÉRINTETTJEI 

 

Egy fényszennyezés-ellenes jogszabály alapvetően két csoportra oszthatja ezen 

jogszabály érintettjeit: érdekeltekre és ellenérdekeltekre. 

Az érdekeltek – szakmai szempontból – az állatvédők, a csillagászok, 

világítástechnikai- és közbiztonsági szakemberek; energia-megtakarítási 

szempontból viszont mindenki mást is ide sorolhatunk, aki a kisebb energia-

felhasználással költségmegtakarítást érhet el (például a közvilágítást fizető 

önkormányzatok). 

A jogszabály ellenérdekeltjei alapvetően a kültéri kivilágított reklámfeliratokat, 

óriásplakátokat üzemeltetők és az áramszolgáltatók. 

 

A kivilágított reklámfeliratokat használókat egy jövőbeli jogszabály-alkotás után a 

megfelelő szankciók kilátásba helyezésével lehetne jogkövető magatartásra bírni, 

míg az áramszolgáltatókat célszerű érdekeltté tenni, az energia-megtakarításból 

származó haszonból való részesedéssel, ahogyan azt az [1] forrás is említi. 
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4. KÜLFÖLDI SZABÁLYOZÁS 
 

A probléma viszonylag új keletű volta miatt átfogó, országos szintű szabályozás 

még nem nagyon született. Az egyetlen kivétel Csehország, ahol a 2002-ben 

hatályba lépett Levegő-tisztasági törvény szabályozza a fényszennyezés kérdését. 

Más országokban helyi rendeletekkel igyekeznek orvosolni a problémát. 

 

4.1. USA – TUCSON VÁROS, ARIZONA 
 

A Tucson városában elfogadott kültéri világítást szabályozó jogszabály [7] 

preambulumából egyértelműen kitűnik, hogy a jogalkotók elsődleges célja a Kitt 

Peak-i Obszervatóriumban zajló csillagászati megfigyelések viszonylagos 

zavartalanságának a biztosítása. Emellett azonban szándékként fogalmazódik meg 

az energia-megtakarítás is anélkül, hogy csökkentenék a világítással elsődlegesen 

elérni kívánt célt, legyen az termelékenység vagy közlekedés- illetve 

vagyonbiztonság. 

 

Hangsúlyozottan az alábbiak elektromos árammal működtetett megvilágítását 

emeli ki a jogszabály: 

• épületek és egyéb szerkezetek 

• sportlétesítmények 

• parkolóhelyek megvilágítása 

• tájképvilágítás 

• hirdetőtáblák, plakátok és egyéb (reklám- vagy más célú) jelek megvilágítása 

• utcai közvilágítás 

• termékbemutató területek megvilágítása 
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A területi szabályozás szempontjából két körzetet határoz meg az obszervatórium 

körül: 

• A körzet: 35 mérföld (56 km) sugarú kör a Kitt Peak-i Obszervatórium körül és 

25 mérföld (40 km) sugarú kör a Mount Hopkins Obszervatórium körül. Ezen 

kívül részletes földrajzi megjelölésekkel kijelöl még egy területet a Mount 

Lemmon nevű hegy körül is. 

• B körzet: minden, az A körzeten és az indián rezervátumokon kívül eső terület, 

amelyek – részben vagy egészben – az adott megye területén találhatók. 

 

Definiálja a világító berendezések árnyékolásának fajtáit is: 

• Teljesen árnyékolt: a kibocsátott fényből a lámpa vízszintes síkja fölé 

semennyi sem juthat. 

• Részlegesen árnyékolt: a kibocsátott fénynek maximum a 10%-a juthat a lámpa 

vízszintes síkja fölé. 

Ezeket az értékeket fotometriai tesztekkel kell igazolni. Ezen felül szabályozza azt 

is, hogy a lámpát tartó szerkezet felületét megfelelően kezelni kell, hogy 

minimalizálják a fényforrás fényének a felületen történő megcsillanását. 

 

Ezek után egy kis táblázatban foglalja össze, hogy az egyes körzetekben milyen 

típusú fényforrást milyen feltételekkel engedélyeznek: 

Fényforrás típusa A körzet B körzet 

Alacsony nyomású nátriumlámpa részlegesen árnyékolt részlegesen árnyékolt 

Magas nyomású nátriumlámpa tiltott* teljesen árnyékolt 

Fém-halogén lámpa tiltott teljesen árnyékolt 

Fénycső teljesen árnyékolt teljesen árnyékolt 

Kvarclámpa tiltott teljesen árnyékolt 

160W-ot meghaladó izzó teljesen árnyékolt teljesen árnyékolt 

160W-ot meg nem haladó izzó engedélyezett engedélyezett 
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Bármely, 50W-ot meg nem 

haladó fényforrás 

engedélyezett engedélyezett 

Neonnal, kriptonnal vagy 

argonnal töltött üvegcsövek 

engedélyezett engedélyezett 

* Bizonyos esetekben a teljesen árnyékolt is megengedett. 

 

Az itt nem felsorolt fényforrásokat külön engedélyeztetni kell. 

Ezek közül az alacsony nyomású nátriumlámpa használatát javasolják, színben 

pedig a meleg fehér fényű és természetes fényű lámpákat, ugyanis ezek zavarják 

legkevésbé a csillagászati megfigyeléseket. 

 

Az áttetsző anyagból készült és belülről megvilágított reklámtáblákra nem ír elő a 

jogszabály árnyékolást, azonban javasolja a sötét alapon világos feliratokat, hogy 

ez által is csökkentsék a káros hatásokat. Ha valaki mégsem a sötét alapú 

feliratokat választja, akkor viszont az ingatlanonkénti lámpa-teljesítményt 41 W-

ban korlátozza a jogszabály az A körzet esetében. 

 

A kültéri reklámok megvilágítása kizárólag felülről történhet. A használt 

fényforrásnak meg kell felelnie a fenti táblázat szerinti árnyékolásnak. A meglevő 

kültéri reklámok esetében – a jogszabály hatályba lépésétől számítva – 3 év 

türelmi időt biztosít a jogszabállyal való összhangba hozásra. A lakóterületen 

kívüli kültéri reklámok elektromos megvilágítása általánosan tiltott az A 

körzetben, míg a B körzetben csak este 11 óra és napfelkelte között tilos. 

 

Tilos továbbá higanygőz fényforrásokat felszerelni, árusítani, eladásra felkínálni, 

bérbe adni vagy megvásárolni, amennyiben azt kültéri világításra kívánják 

felhasználni. Olyan fényforrásokat is tilos felszerelni, árusítani, eladásra felkínálni, 

bérbe adni vagy megvásárolni, amelyek szerepelnek ugyan az előző táblázatban, 
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de használatuk az adott körzetben nem engedélyezett. Lézer fényforrások 

használata sem engedélyezett, amennyiben azokat a horizont fölé irányítják. 

 

Sportlétesítmények esetében minden a jogszabály által engedélyezett világítás 

használható, de: 

• a létesítmény körüli területek és parkolók világítása meg kell, hogy feleljen az 

A illetve B körzetben megengedett világításnak 

• a sporteseményt vagy teljesen árnyékolt világítótestekkel kell megvilágítani, 

vagy olyanokkal, amelyeknek fókuszált a fénye, és minimális a becsillanás, a 

fényszóródás illetve a fölfelé irányuló fény 

• a sporteseményeket úgy kell időzíteni, hogy lehetőség szerint este 10:30-ig 

befejeződjenek, és az esemény helyszíne semmi esetre se legyen már 

megvilágítva este 11:00 után. Kivétel ez alól, ha egy olyan – előre tervezett – 

eseményt kell befejezni, ami 11:00 előtt már folyamatban volt, de a 

körülmények meggátolták a 11 óra előtti befejezést. 

 

A fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó fény nem tartozik e jogszabály 

hatálya alá. Ugyancsak nem tartoznak ide az állami vagy szövetségi tulajdonú 

létesítményeken elhelyezett kültéri fényforrások. Mindazonáltal ebben az esetben 

a jogszabálynak való önkéntes megfelelést szorgalmazzák. 

 

Amennyiben e jogszabály ütközne valamely szövetségi, állami vagy városi 

rendelettel, úgy a szigorúbb feltételeket támasztót kell alkalmazni, ha törvény 

másképp nem rendelkezik. 

E jogszabály megszegése esetén minden egyes nap, amikor a jogszabály-sértés 

fennáll, külön esetként kezelendő (folyamatos jogsértés). 

 

E jogszabály megsértése esetén napi 50 - 1 000 dollárig terjedő összegű büntetés 

kerül kiszabásra. Emellett az eljáró hatóság kötelezheti a jogsértőt jogsértő 
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tevékenységének csökkentésére vagy szüneteltetésére. Amennyiben a jogsértő az 

eljáró hatóság rendelkezéseit nem tartja be maradéktalanul, úgy további, napi 50 – 

1 000 dollár összegű büntetés kerül kiszabásra. 

 

 

4.2. CSEHORSZÁG 
 

Csehországban 2002. június 1-én lépett hatályba a fényszennyezés-ellenes törvény 

a levegő-tisztasági törvény módosításával, kiegészítésével [8]. A világon ez az 

első országos szintű jogszabály, amely e problémát próbálja jogi keretek között 

szabályozni. 

Sajnálatos módon azonban csak a szabályozás általános kereteit teremtették ezzel 

meg, a konkrét szabályozás a kormányzatra és az önkormányzatokra vár. 

 

A törvénybe konkrétan az alábbiak kerültek be a fényszennyezéssel kapcsolatban: 

• A törvény célja a levegő fényszennyezettségének csökkentése. 

• A fényszennyezés definíciója: minden olyan, mesterséges fénnyel történő 

megvilágítás, amely a megvilágítandó területen kívülre esik; különösen, ha a 

horizont síkja fölé irányul. 

• A végrehajtási rendeletek által meghatározott helyeken és területeken végzett 

tevékenységek közben mindenkinek be kell tartania a helyi önkormányzat 

rendelkezéseit, és azzal összhangban lépéseket tenni, hogy megelőzzék a 

levegő fényszennyezését. 

• A végrehajtási rendeletek határozzák meg azokat a helyeket és területeket, ahol 

a fényszennyezés semmilyen formája nem megengedett, azokat a 

tevékenységeket, amelyek során be kell tartani a fényszennyezés megelőzését, 

azokat az intézkedéseket, amelyekkel megelőzhető vagy csökkenthető a 

fényszennyezés és a fényszennyezés még megengedett maximális határértékeit. 
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• A fényszennyezés megelőzését be nem tartó személyekre a helyi 

önkormányzat 500 és 150 000 CZK közötti büntetést szabhat ki. 

• A helyi önkormányzatok saját hatáskörükben rendeleteket alkothatnak a levegő 

fényszennyezettségének megelőzésére vagy csökkentésére. 

• A helyi önkormányzatok ellenőrzik a fényszennyezés megelőzésére vonatkozó 

rendelet betartását, és azok be nem tartása esetén bírságot szabnak ki. 

 

A konkrét szabályozásra egyelőre még csak javaslatok vannak, melyek röviden 

így foglalhatók össze. 

1. A kültéri világítás szabályai: 

• Minden új kültéri világítási rendszer felszerelésekor, valamint a meglévő 

rendszerek átalakításakor figyelembe kell venni a fényszennyezés 

megelőzésének itt lefektetett szabályait. 

• Csak azok a világítási rendszerek számítanak nem-fényszennyezőnek, 

amelyek: 

− nem világítanak a horizont fölé 

− az elérhető legjobb technológiát használják 

− a megvilágított felület fényessége nem lépi át a határértéket, illetve ha az 

nem lett megállapítva, az 1 cd/m2-t 

− lehetőség van a maximális teljesítményhez képest 30%-kal csökkenteni a 

fénykibocsátást éjfél után (ilyen fénykibocsátás-csökkentést csak abban az 

esetben lehet alkalmazni, ha a megvilágított felület és a biztonsági 

megfontolások ezt lehetővé teszik) 

• Információs táblákat csak föntről vagy belülről szabad megvilágítani. 

• Kifejezetten tilos bármilyen – pusztán reklámcélú –, fölfelé irányuló 

sugárnyaláb használata. 

• Épületek és emlékművek megvilágításánál előnyben kell részesíteni a lefelé 

irányuló világítást. Különös építészeti vagy történelmi jelentőségű objektumok 
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esetében, ha ez technikailag nem megvalósítható, más jellegű világítás is 

használható. Ebben az esetben viszont a fénysugárnak az objektum kerületén 

belülre kell irányulnia, és a megvilágított felület fölső peremétől 1 méterrel 

lejjebb kell maradnia. A megvilágító eszköznek korlátoznia kell az oldalirányú 

fényszóródást, és éjfél után ki kell kapcsolni, vagy legalább felére kell 

csökkenteni a fénykibocsátást. A megvilágított felület átlagos fényessége nem 

haladhatja meg a környezetében levő megvilágított felületek átlagos 

fényességét, és az 1 cd/m2-t nem haladhatja meg. 

2. Különleges védelmet élvező területek: 

• Mivel a jelenlegi világítási rendszerek élettartamának lejárta utáni csere során 

bekövetkező fényszennyezés csökkenésre akár évtizedeket is kell várni, ezért 

bizonyos védett területeken haladéktalanul javítani kell a jelenlegi állapotokon. 

Kifejezetten ilyenek a csillagászati obszervatóriumok körüli területek (10 

illetve 1 km sugarú területek, intézménytől függően). 

• Azon intézmények, melyek számára a kormányzat jelölt ki védett területeket, 

maguk kell, hogy bejelentsék e tényt a helyi önkormányzatnak és a 

fényforrások üzemeltetőinek. 

• A helyi önkormányzatok saját hatáskörben jelölhetnek ki védett területeket. 

3. A védett területekre vonatkozó további rendelkezések: 

• Valamennyi olyan fényforrást, amely nem felel meg ezen rendelkezéseknek, a 

védett terület kijelölésétől számított 4 éven belül ki kell cserélni, vagy 

módosítani kell, úgy hogy megfeleljen ezen rendelkezéseknek. 

• Amennyiben a cserét nem tervezték és a módosítás nem kivitelezhető, a 

fényforrást megfelelően árnyékolni kell, hogy minimális legyen a fölfelé 

történő fénykibocsátás. Ehelyett más megoldás is alkalmazható, az 

önkormányzattal és a védett terület kedvezményezettjével egyetértésben. 

• Azon személyektől – beleértve az önkormányzatokat is –, amelyek által a 

védett területen üzemeltetett fényforrások nem felelnek meg ezen 
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rendelkezéseknek, megvonásra kerül a közvilágítás kedvezményes elektromos 

díjszabása addig, amíg a világítási rendszereiket összhangba nem hozzák ezen 

rendelkezéssel. 

 

Ezen tervezetet a lombardiai jogszabály alapján alkották, amelyet a következő 

fejezetben részletesebben is megismerhetünk. 

 

Míg a fenti jogszabályok a jelenleg hatályos törvény kiegészítései önkormányzati 

rendelet szinten, addig a következőkben felvázolt pontok már egy tervezett 

törvénymódosítás főbb gondolatait foglalják össze: 

• a mesterséges fényforrásokat légszennyező forrásokként azonosítja 

• a fényszennyezés mértékegységeként a lument javasolja a kg/s helyett 

• három alapvető elvárást fogalmaz meg minden a jövőben üzembe helyezett 

fényforrással szemben: 

− világítson lefelé (a horizont síkja fölé semennyit ne sugározzon) 

− a kibocsátott fénymennyiség legyen limitálva 

− késő éjjel el kell halványítani, vagy ki kell kapcsolni 

Ez alól három esetben lehet kivétel: halvány fényforrások esetében, 

ideiglenesen működő fényforrások esetében és a forgalmi lámpák esetében. 

• a szöveges információt tartalmazó felületek megvilágítása esetében 

megengedőbb a törvénytervezet (ezeket jobban meg lehet világítani) 

• az épületek és műalkotások világítását este 11 és hajnali 5 óra között ki kell 

kapcsolni vagy a fénykibocsátást legalább a felére kell csökkenteni 

• a gyártóknak és az importálóknak minden fényforrást el kell látni a megfelelő 

matricával: “csak lefelé világító fényforrás”, ha az megfelel a törvényi 

szabályozásnak, és a mellékelt használati utasításban arról is kell írni, hogy a 

fényforrást hogyan kell használni, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen 
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• az erős, felfelé irányuló fényforrásokat különösen erős fényszennyezésnek kell 

tekinteni; ilyen fényeket tilos használni, ha törvény nem rendelkezik másképp 

• a különösen érzékeny helyeket fokozottan védeni kell: 

− ide tartoznak a nemzeti parkok és az obszervatóriumok 

− az ezeket érő közvetlen fény mennyiségét viszonylag gyorsan le kell 

csökkenteni: fél éven belül az 1 km-en belüli, 3 éven belül az 5 km-en 

belüli fényforrásokat kell teljesen leárnyékolni 

− az 1 km-en belüli fényforrásokat este 11 és hajnali 5 óra között ki kell 

kapcsolni, amennyiben azon nem szükségesek valamilyen biztonsági 

megfontolásból 

− a helyi önkormányzatok rendeletekkel további fényszennyezés-csökkentő 

intézkedéseket hozhatnak. 

 

 

4.3. OLASZORSZÁG - LOMBARDIA 
 

Napjainkra Olaszországban már 10-re nőtt azon régiók száma, ahol helyi 

jogszabály korlátozza a fényszennyezést. Ezen régiók (Lombardia, Emilia-

Romagna, Marche, Lazio, Campania, Veneto, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta 

és Basilicata) lefedik Olaszország lakosságának 2/3-át, s itt találhatók a 

legnagyobb városok is, mint Milánó, Róma, Velence, Firenze, Bologna, és 

Nápoly. A felsorolt régiók közül azonban csak az első háromban született olyan 

jogszabály, amely hatékonyan tud fellépni a fényszennyezés káros hatásai ellen, és 

megfelel a fényszennyezés ellen küzdő szervezetek elvárásainak is. A többi 

régióban vagy túl bonyolultra sikeredett a jogszabály alkalmazása és annak 

betartatása, vagy nem kerültek bele konkrét technikai előírások. Ez utóbbi esetben 

a technikai előírásokat, későbbi egyeztetéseket követően kívánták szabályozni, de 

a végeérhetetlen egyeztetések miatt ez a jogalkotási folyamat elakadt. 
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A csehek számára is mintaként szolgáló jogszabály a Lombardiai régió no. 17 – 

03/27/2000 –es törvénye néven vált ismertté [9]. Az itt ismertetésre kerülő 

jogszabály ezen lombardiai törvény alapján készített országos szintű 

törvénytervezet, amely különösen a fény szóródására állít fel szigorú szabályokat. 

 

A jogszabály célja a fényszennyezéssel sújtott területek csökkentése, az ebből 

származó energia-megtakarítás, a területi vagy tartományi hivatásos csillagászati 

obszervatóriumok vagy más tudományos obszervatóriumok által végzett 

tudományos kutató- vagy népszerűsítő munka védelme, valamint az ökológiai 

egyensúly megőrzése a védett természeti területeken kívül illetve belül. A 

jogszabály fényszennyezésnek tekint minden olyan mesterséges megvilágítást, 

amely nem a fényforrással megvilágítani kívánt területre sugárzik, különösen, ha a 

horizont fölé irányul. 

 

A Nemzeti Energetikai Terv előmozdítása érdekében a Regionális Tanács ösztönzi 

a meglévő kültéri világító eszközök átalakítását két nevesített korábbi energetikai 

jogszabálynak megfelelően. Ezek alapján a fényforrások dőlésszögének megfelelő 

módosítását jelen jogszabály hatályba lépését követő 18 hónapon belül el kell 

végezni. Minden szerződésnek és azok privát- vagy közcélú világításra vonatkozó 

specifikációjának meg kell felelnie ezen jogszabály célkitűzéseinek. 

 

Az egyes tartományok: 

• ellenőrzik a kültéri világításra felhasznált energia helyes és ésszerű 

felhasználását 

• összeállítják és nyilvánosságra hozzák azon önkormányzatok listáját, amelyek 

területén védendő csillagászati obszervatórium található; ezen lista tartalmazza 

azon önkormányzatokat is, melyek területén nem található obszervatórium, de 

a védett területen belül találhatók. 
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Az önkormányzatok: 

• ezen jogszabály hatályba lépését követő három éven belül kidolgoznak jelen 

jogszabállyal összhangban levő világításfejlesztési terveket 

• felelnek azért, hogy minden kültéri világítóeszköz – beleértve a reklámcélúakat 

is – csak a polgármester jóváhagyásával kerülhet felszerelésre, így minden 

világítási projektet nyilvántartanak, ezen projektek meg kell feleljenek jelen 

jogszabálynak, s a munka befejezésekor az üzembe helyezőnek nyilatkoznia 

kell, hogy a világítási rendszer megfelel-e ezen jogszabálynak, illetve bizonyos 

esetekben tesztelési jegyzőkönyvet kell bemutatnia; ez az eljárás vonatkozik a 

közvilágítási fejlesztésekre is, ahol a tesztelés költségeit a rendszer 

vásárlójának kell állnia 

• rendszeresen, illetve csillagászati vagy más tudományos obszervatóriumok 

külön kérésére ellenőrzik ezen jogszabály mind magánszemélyek, mind 

közintézmények általi betartását; jelen jogszabály hatályba lépését követő 60 

napon belül rendeletben szabályozzák a fényszennyezés és a kültéri világítás 

általi energiafogyasztás szabályozásának legjobb módját, különös tekintettel az 

építési engedélyek kiadására 

• csillagászati vagy más tudományos obszervatóriumok kérésére megvizsgálják 

azon fényforrásokat, amelyek nem felelnek meg jelen jogszabály 

rendelkezéseinek és elrendelik azok módosítását, cseréjét vagy az előírt 

szabályokhoz való igazítását, a szabálytalanság észlelésétől számított 1 éven 

belül 

• bírságot szabnak ki, illetve a megfelelő lépéseket megteszik a később 

ismertetésre kerülő védett területek védelme érdekében. 

 

Jelen jogszabály védi a nemzeti, csillagászati és asztrofizikai – hivatásos illetve 

nem hivatásos, területi illetve tartományi – obszervatóriumokat, melyek 

tudományos kutatást vagy népszerűsítő tevékenységet folytatnak. A Regionális 

Tanács jelen jogszabály hatályba lépést követő 120 napon belül felveszi az 
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obszervatóriumok listájára jelen jogszabályban meghatározott obszervatóriumokat, 

valamint a Nemzeti Csillagászati Társaság és a Nemzeti Amatőrcsillagász 

Egyesület által javasoltakat, továbbá határozatban megállapítja a védett 

övezeteket. Ezeket térképen bejelölik, és megküldik az érintett 

önkormányzatoknak. A csillagászati obszervatóriumok jelentik a területileg 

illetékes hatóságnak a jelen jogszabályba ütköző fényforrásokat, felhívva a 

hatóságot, hogy járjon közben ezen fényforrások cseréje, módosítása vagy az 

előírásoknak való megfelelés egyéb módon való elérése érdekében. Az 

obszervatóriumok – képességeikhez mérten – együttműködnek az illetékes 

hatósággal jelen jogszabály jobb és pontosabb végrehajtása érdekében. 

 

Jelen jogszabály hatályba lépésétől kezdve minden – akár magán-, akár állami 

tulajdonú – mesterséges kültéri világító eszközt a fényszennyezés-ellenes és a 

csökkentett energiafogyasztási szabályok betartásával kell felszerelni (beleértve a 

tervezési vagy szerződési fázisban levőket is); azokat, amelyek a kiépítés 

fázisában vannak kötelező jelleggel fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely 

által nem fog fölfelé fényt sugározni. Csak azon világítási rendszerek számítanak 

fényszennyezés-mentesnek és csökkentett energiafelhasználásúnak, amelyek 

maximális fényintenzitása 90 fokos irányba és azon túl 0 cd/1 000 lumen. Ezek is 

csak akkor, ha a felhasznált fényforrások a technológia adott szintjéhez képest 

maximális hatékonysággal működnek, az általuk megvilágított felületek átlagos 

fényessége nem haladja meg a biztonsági előírások által meghatározott minimális 

szintet, és úgy vannak kialakítva, hogy a fénykibocsátásuk legalább 30%-kal 

csökkenthető a maximális teljesítményükhöz képest este 11 óra után. Ezt a 

fénykibocsátás csökkentést abban az esetben kell alkalmazni, ha ezt a 

megvilágított felület használatával összefüggő biztonsági megfontolások lehetővé 

teszik. Közbiztonsági, igazságszolgáltatási és védelmi feladatokat ellátó 

intézmények esetében a fénykibocsátás-csökkentés opcionális. Saját világítással 

nem rendelkező feliratokat felülről kell megvilágítani. A sportlétesítményeket, 
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épületeket és minden nagy kiterjedésű területet úgy kell megvilágítani, hogy a 

fény ne szóródjon az ég felé vagy bárhova máshova, mint a megvilágított felület. 

A gyártó, importőr vagy forgalmazó cégeknek minden forgalomba hozott 

fényforrás esetében fel kell tüntetni a technikai jellemzők között, hogy a készülék 

megfelel ezen jogszabálynak. Ezen felül el kell látni a következő címkével: 

„fényszennyezés-mentes és csökkentett energiafelhasználású fényforrás, a 

Lombardiai tartomány törvényei szerint”, valamint mellékelni kell a helyes 

használatra vonatkozó ajánlásokat. 

Szigorúan tilos forgó vagy rögzített, bármilyen típusú reklám fényvetők vagy 

jelzőfények pusztán reklámcélú felhasználása. 

Az épületeket és emlékműveket fölülről kell megvilágítani. Ha ez technikailag 

nem lehetséges, akkor engedélyezett egyéb típusú megvilágítás, de csak 

kiemelkedő építészeti alkotásoknál, azzal a megkötéssel, hogy a megvilágításnak 

az épület körvonalain belül kell maradnia, és a fölső peremtől legalább 1 méterrel 

lejjebb kell, hogy érjen. A megvilágításnak gondoskodnia kell a fényszóródás 

csökkentéséről és este 11 óra után részben, vagy teljesen kikapcsolhatónak kell 

lennie. 

 

Jelen jogszabály végrehajtásához szükséges pénzügyi forrásokról egy külön 

jogszabály fog rendelkezni. 

 

A jelen jogszabály által védett obszervatóriumok körüli védett övezetekben a jelen 

jogszabálynak nem megfelelő fényforrást üzemeltető 200-600 eurós bírsággal 

sújtható, amennyiben a kifogásolt fényforrás az önkormányzati bejelentéstől 

számított 60 napon belül nem kerül módosításra. 350-1050 eurós bírsággal 

sújtható az, aki az érintett csillagászati obszervatórium szerint jelentős 

fényszennyező és megállapítást nyer, hogy egész éjszaka maximális fényerővel 

üzemelteti fényforrását, még ha az reklám vagy szórakozási céllal történik is. A 

fenti bírságokból befolyt összeget az önkormányzat a közvilágítás jelen 
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jogszabályban megjelölt kritériumok szerinti átalakításra fordítja. Amennyiben az 

önkormányzatok a megadott időn belül nem hozzák e jogszabállyal összhangba 

kültéri világítási rendszereiket, úgy megvonásra kerül tőlük a közvilágításra 

kialakított kedvezményes energia-tarifa, amíg e jogsértést meg nem szüntetik. 

 

Minden csillagászati obszervatórium és azok létesítményei körül a 

fényszennyezéstől különösen védett övezeteket hoznak létre a területi határokon 

belül, melyek sugara: 

• hivatásos csillagvizsgálók esetén 30 km 

• nem hivatásos csillagvizsgálók esetén 15 km 

Jelen jogszabály hatályba lépésétől számított 4 éven belül a védett övezeteken 

belül található, jelen jogszabálynak nem megfelelő fényforrásokat magas- vagy 

alacsony nyomású nátriumgőz lámpákkal kell lecserélni és módosítani úgy, hogy 

csökkenjen a fényszennyezés és az energiafogyasztás. A már meglévő, erősen 

fényszennyező világítótesteket – mint például fénygömbök, lámpások – 

árnyékolni kell, hogy a fényük csak a földre vetüljön. A fényintenzitás nem 

haladhatja meg a 15 cd/1 000 lumen értéket 90 fokos és azon túli irányban. A 

csillagvizsgáló és az önkormányzat közös megegyezéssel bizonyos esetekben 

eltérhet ezen szabály alkalmazásától. A saját fényforrással nem rendelkező 

jelzőtáblákat fölülről kell megvilágítani. Minden, éjszaka nélkülözhető jelzőtábla 

világítását este 10 óra után ki kell kapcsolni. A jelzőfények, irányfények és 

nagyobb területeket (pl. parkolók, utcák, terek, sportlétesítmények) megvilágító 

reflektorok nem sugározhatnak 0 cd/1 000 lumen-nél többet 90 fokos és azt 

meghaladó irányba, a talajhoz viszonyítva. Ezen esetekben az aszimmetrikus 

fényszórókat kell előnyben részesíteni. A fényforrások dőlésszögének módosítását 

jelen jogszabály hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell végrehajtani. 

 

A jogszabály következő bekezdésében felsorolja a védendő: 

• hivatásos csillagászati és asztrofizikai obszervatóriumokat 
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• az adott régió szempontjából fontos, nem hivatásos csillagászati és 

asztrofizikai obszervatóriumokat, melyek jelentősek kulturális, tudományos 

vagy népszerűsítő szempontból 

• a tartományi szempontból fontos csillagászati és asztrofizikai 

obszervatóriumokat, melyek tudományos vagy népszerűsítő tevékenységet 

folytatnak. 

 

Záró és hatályba léptető paragrafusokkal zárul a jogszabály. 

 

Egyes szakértők szerint további jelentős javulásokat lehetne elérni az alábbi 

szabályozások bevezetésével: 

• a felszerelt kültéri világítótestek összesített éjszakai fényáramának éves 

növekedési üteme önkormányzati területenként nem haladhatja meg a 2%-ot 

• a kültéri világítótestek éjszakai áramfogyasztásának éves növekedése 

önkormányzati területenként nem haladhatja meg a 1,5%-ot 

• a világítótest által a megvilágítandó felületen kívülre sugárzott, lefelé irányuló 

fényáram aránya nem haladhat meg egy bizonyos értéket (pl. 5%-ot). 

 

 

4.4. SPANYOLORSZÁG – KANÁRI-SZIGETEK 
 

A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken egy 1992-es királyi rendelettel 

léptették hatályba a 31/1988-as törvényt [10], amely a Kanári-szigeteki 

Asztrofizikai Intézet obszervatóriumai csillagászati adottságainak védelme 

érdekében született. Mivel Tenerife és La Palma szigetek csúcsai fölött 

kiemelkedően jók a csillagászati megfigyelések lehetőségei, ezért fontos 

távcsöveket és egyéb asztrofizikai műszereket telepítettek oda, nemzetközi 

egyezmények keretében. Ezen adottságokat viszont veszélyeztetheti a kültéri 

világítás növekedése, a nagy teljesítményű rádióadók, a légkörnek az ipar és a 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 22 

szolgáltató szektor általi szennyezése valamint a repülőgépek kipufogó gázai. 

Ezek visszaszorítása ezen jogszabály célja. 

 

A fényszennyezés szabályozása szempontjából a jogszabály területi hatálya La 

Palma szigetének teljes területére kiterjed, valamint Tenerife szigetének azon 

részére, amely La Palma szigetével szemben helyezkedik el. 

A kültéri világítást olyan állandó vagy időszakos világításként definiálja, amelyet 

éjszaka, nyílt területen végeznek. Fel is sorol néhány példát a kültéri világításra: 

utcai közvilágítás, dekorációs világítás, parkok világítása, sport- és szabadidős 

létesítmények világítása, megvilágított hirdetések, biztonsági világítás, kirakat-

világítás és magántulajdonú házak kültéri világítása. 

Kizárja viszont az alábbiakat a szabályozásból: természetes gázok és egyéb 

anyagok elégetéséből származó fény, a légi közlekedés biztonságát szolgáló 

repülőtér-világítás és a gépjárművek világítása. 

 

Kültéri világítás esetén a fény fölfelé történő kibocsátását el kell kerülni. Olyan 

világítást kell előnyben részesíteni, ami minimálisan zavarja a csillagászati 

megfigyeléseket. Kültéri világítás esetén a fényforrások által kibocsátott fény 

spektrális eloszlásának olyannak kell lennie, hogy a spektrális sugárzás összege a 

440 nm alatti hullámhosszakra a teljes sugárzás kevesebb, mint 15%-a legyen. 

Ahol ez nem teljesül, ott megfelelő szűrővel kell ezt a szintet elérni. A szűrőt 

kétévente be kell vizsgáltatni. 

Az utcai közvilágítást úgy kell kialakítani, hogy minden fényt a lámpa legalsó 

pontja alatti horizontális sík alá vetítsen. A lámpáknak nem szabad semmilyen 

irányba dőlniük. Utcai világítás esetén kizárólag alacsony nyomású nátriumgőz 

lámpák alkalmazhatóak. Nagy nyomású lámpák, csak bizonyos városi területeken 

engedélyezettek. Utcai világításra tilos használni higanygőzös lámpákat, színezett 

higanygőzös lámpákat és fém-halogén lámpákat. Az utcai lámpáknak vagy 

szabályozható kell legyen a fénykibocsátása, vagy kettős izzóval kell, hogy 
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rendelkezzenek, ami által a fénykibocsátás éjfél után 1/3-dal csökkenthető, 

anélkül, hogy ez az egyenletes fénykibocsátás kárára történne. Ezen csökkentést 

tilos alkalmazni ott, ahol a normális fénymennyiség kevesebb, mint amit a 

biztonságos közlekedéshez előírnak. 

Középületek, emlékművek és kertek dekorációs világítására bármilyen fényforrás 

használható, feltéve, hogy éjfélkor kikapcsolják őket. A megvilágításnak mindig 

lefelé kell irányulnia. Sport- és szabadidős létesítmények világítására is tetszőleges 

fényforrás használható, de ezeket éjfélkor ki kell kapcsolni. 

 

Kivilágított hirdetések esetén alacsony nyomású, hidrogénnel, héliummal, 

neonnal, argonnal, kriptonnal, xenonnal vagy higanygőzzel töltött nagy 

feszültségű kisülő csövek használhatók, akárcsak hagyományos izzók vagy 

fénycsövek, vagy alacsony nyomású nátriumgőz lámpák, feltéve, hogy a 

hirdetések világítását éjfélkor kikapcsolják. 

Kivetítőket és lézereket reklám vagy szórakozás céljára illetve kulturális 

események kapcsán tilos használni. 

Az agglomerációk fényességének, megfelelő képlettel kiszámolt összesített hatása 

a Roque de los Muchachos obszervatóriumból vizsgált bármely 45 fokos 

térrészben nem érheti el a jogszabály mellékeltében megállapított határértéket. 

 

20 000 lumen alatti teljesítményű kültéri világítás felszerelése esetén nincs 

szükség külön engedélyezési eljárásra. 

Azon vállalatoknak, amelyeknek ezen jogszabály hatályba lépése miatt 

módosítaniuk kellett meglévő vagy újonnan felszerelésre kerülő kültéri világítási 

rendszerüket, az állam részleges költségtérítést nyújt. 
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5. A JELENLEGI MAGYAR SZABÁLYOZÁS 
 

Jelenleg Magyarországon egyetlen fényszennyezés-ellenes jogszabály van 

hatályban: a Komárom-Esztergom megyei Dág község köztisztasági és 

környezetvédelmi rendelete. Ez a megszokott fejezetek mellett (pl. csapadékvíz-

elvezetés, zaj elleni védelem) tartalmaz egy fejezetet a fényszabályozásról is. 

Emellett csak néhány távoli utalás található a problémára bizonyos 

jogszabályainkban. Például a vadászati törvény tiltja az erdőkben a fényszóró 

használatát, s ezzel a jogalkotó kétségkívül elismeri, hogy az éjszakai fény zavarja 

az élővilág kialakult és megszokott rendjét. Egy erdészeti rendelet szerint pedig 

“erdészlak létesítésekor, az erdészeti létesítmény – különösen az erdészeti 

magánút – tervezése és építése során tekintettel kell lenni az erdei életközösség 

megóvására, ezen belül … a fényviszonyokra …, valamint a tájkép védelmére”. 

[2] 

Az Alkotmányban is találunk olyan részt, amely alkalmazható a fényszennyezés 

esetére is, ugyanis a 70/D.§(2) kimondja, hogy a Magyar Köztársaság az itt élők 

testi és lelki egészségét többek között “… az épített és természetes környezet 

védelmével valósítja meg.” 

 

5.1. A DÁGI ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
 

Ez a bizonyos híressé vált rendelet Dág Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 8/1998. (VIII.31.) Kt. rendelete a köztisztaságról és 

környezetvédelemről. [11] Mint arról korábban már szó volt ez Magyarországon 

az első és ez idáig egyetlen jogszabály, amely – a 13. cím alatt – kifejezetten a 

fényszennyezés korlátozását tűzte ki célul. 

A rendelet fényszabályozási részéhez nincs külön preambulum, így a szabályozás 

céljára csak a jogszabály 67.§ (1)-ből: “… a legkevésbé zavarják a csillagászati 

észleléseket, az élőlények természetes viselkedését”, valamint a rendelet 
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preambulumából: “… Dág község tiszta, esztétikus képének … védelme …” 

következtethetünk: alapvetően a csillagászati megfigyelések viszonylagos 

zavartalanságának a biztosítása. 

 

5.1.1. A rendelet hatálya 
A rendelet kiterjed a kültéri világításra, gyárak telepítésére, valamint minden olyan 

cselekedetre vagy tevékenységre, amelyek élet- és környezettani bajok forrásai 

lehetnek, potenciálisan szennyezik az atmoszférát, illetve veszélyeztetik kulturális 

örökségünket, az éjszakai égboltot. A rendelet szabályait be kell tartani a 

létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi működtetésekor is. 

Deklaráltan nem terjed ki viszont a rendelet hatálya az alábbiakra: 

• a gépkocsik által kibocsátott fényre 

• a természetes gáz és egyéb anyagok égetésekor keletkező fényre 

• a községi ünnepségek, rendezvények során alkalmazott megvilágításra 

• a tűzmegelőzésben és tűzoltásban alkalmazott alkalmi zavarokra 

• sérült személyek szállítására, katasztrófahelyzetek és egyéb sürgős és 

elkerülhetetlen egészségügyi okokra visszavezethető esetekre. 

 

Láthatjuk, hogy a rendelet a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően csak a kültéri 

világítást szabályozza, mely alól kiveszi a gépkocsik világítását, mivel az 

közlekedésbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen, valamint a természetes 

anyagok égéséből származó fényt. Ez ugyanis napjainkban már nem annyira 

jellemző, s ráadásul a mesterséges fény mennyiségéhez képest elhanyagolható. Ez 

rögtön mutatja, hogy a jogszabályból hiányzik a fényszennyezés definíciója, 

amely – például a cseh törvény esetében is – egyértelműen csak a mesterséges 

fénnyel történő megvilágítást tartja fényszennyezésnek. Ezeken kívül az 

ünnepségeket és a rendkívüli eseményeket is kivonja a jogszabály hatálya alól, 

mivel ezek vagy alkalmi jellegűek és nagyobb tömegeket érintenek, mely esetben 

ésszerűtlen lenne a jogszabály mindenáron való betartását elvárni, vagy az élet- és 
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vagyonbiztonság megóvás a cél, mely abszolút prioritást élvez a jogszabállyal 

védeni kívánt tevékenységgel szemben. 

 

5.1.2. Rendelkezések 
A rendelet a kültéri világításból származó fénykibocsátás terhelési irányértékeit 

külön mellékletben állapítja meg. Szabályozza, hogy bárminemű kültéri 

világításnál az izzók által kibocsátott fény spektrumának olyannak kell lennie, 

hogy a 440 nm-nél rövidebb hullámhosszakra a teljes kisugárzás 15%-ánál 

kevesebb jusson. Ellenkező esetben olyan szűrőt kell alkalmazni, amelynek 

használatával az előbbi kritérium teljesül. Annak érdekében, hogy a fényforrás 

kellemetlen vakítása minimális legyen, egy potenciális észlelő felé irányuló 

sugarak függőlegessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot. 

A jogszabály fogalom-használata nem egységes, ugyanis itt már “izzók”-ról 

beszél, az általánosabb “fényforrás” vagy “világítótest” helyett, s ezt később is 

gyakran megteszi. A sugarak irányának szabályozásakor pedig szerencsésebb lett 

volna a cseh törvénymódosításban is szereplő kitétel, hogy a horizont síkja fölé ne 

világítson (ahogy ezt később, az újonnan felszerelésre kerülő utcai világításnál 

meg is fogalmazza) és a fénysugarak szögét is célszerűbb lett volna a horizont 

síkjához képest viszonyítva megadni. 

 

Ezek után egy definíciót találunk: e rendelet vonatkozásában kültéri világításnak 

számít bármilyen állandó vagy ideiglenes megvilágítás, amely kültéri és éjszakai 

használatban van. Ilyenek: 

• közvilágítás (utcai világítás) 

• díszkivilágítás és parkok kivilágítása 

• sportpályák és egyéb sportrendezvények kivilágítása 

• szórakozóhelyek, szórakozási lehetőségek megvilágítása 

• megvilágított hirdetések (fényposzterek) 

• biztonsági világítás 
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• kirakatok megvilágítása 

• magánházak kültéri világítása. 

Ez a felsorolás a szövegkörnyezet vizsgálata alapján taxatív felsorolásnak tűnik, 

pedig valószínűleg nem annak szánták, így célszerű lenne ezt jelezni is, mondjuk 

az „ilyenek például:” kitétellel. Magának a definíciónak pedig a szabályozás elején 

lenne a helye, a többi definícióval együtt (pl. fényszennyezés definíciója). 

 

A rendelet szerint mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történő kibocsátása 

kerülendő és a megvilágítást olyan izzók felhasználásával kell elérni, amelyek a 

legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az élőlények természetes 

viselkedését. 

Itt célszerűbb lenne a tucson-i szabályozáshoz hasonlóan taxatíve felsorolni, hogy 

milyen típusú fényforrásokat milyen árnyékolással szabad használni, hiszen nem 

várható el, hogy mindenki, aki külső világítást tervez vagy szerel fel ismerje a 

csillagászok mesterséges fényforrásokkal szembeni preferenciáit, illetve az 

élőlények számára nem zavaró fényforrásokat. 

 

Az újonnan beiktatásra kerülő utcai világítás kialakításával 3 elvárást fogalmaz 

meg a jogszabály: 

• a lámpa az összes kisugárzott fényt a lámpatest alját tartalmazó horizontális sík 

alá vetítse 

• az egyedül megengedett izzók az alacsony nyomású nátriumgőz izzók 

• a lámpáknak fénykibocsátást szabályozó szerkezeteket, vagy dupla izzókat kell 

tartalmazniuk, amelyek lehetővé teszik a fénysugárzás intenzitásának 

egyharmaddal való csökkentését éjfél után; e redukciót nem kell alkalmazni 

olyan esetekben, amikor a normális fénykisugárzás nem haladja meg a közúti 

biztonságnak megfelelő szabványt. 

E három elvárás az újonnan felszerelt utcai világítással szemben teljesen konform 

a tucson-i rendelettel, és a cseh törvénymódosítással, bár az alacsony nyomású 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 28 

nátriumgőz fényforrások az amerikai rendeletben csak preferencia szinten vannak 

megemlítve, a cseh jogszabály-tervezetben pedig így deklaráltan nem szerepelnek. 

 

A cseh törvénymódosítással összhangban a rendelet a középületek, emlékművek 

és kertek díszkivilágítását bármilyen izzó alkalmazásával engedélyezi, feltéve, 

hogy azokat éjfél után kikapcsolják. Mindazonáltal úgy kell a világítást 

megoldani, hogy a fény lefelé legyen irányítva. Olyan esetben, ha nincs más 

megoldás, mint a felfelé való világítás, búrák és árnyékolópajzsok használatával 

kell minimálisra csökkenteni a felesleges fényszóródást. 

A sportolással és szórakozással kapcsolatos megvilágítás bármilyen izzóval 

elérhető, feltéve, hogy azokat éjfél után kikapcsolják. 

A vetítők és lézerek használatát viszont – az amerikai és cseh jogszabályokkal is 

összhangban – kifejezetten tiltja a rendelet reklámozás, szórakozás és kulturális 

események esetén. 

 

5.1.3. Eljárási szabályok 
Kültéri világító berendezéseket üzemeltetni és üzemben tartani – kereskedelmi, 

vendéglátó-ipari egységekben és közösségi létesítményekben – fényvédelmi 

engedélyezés alapján lehet. Új létesítmények esetén be kell szerezni a 

világítástechnikai szakvéleményt; s a létesítmények használatbavételi engedélye 

csak fényvédelmi engedély alapján adható ki. 

Nem túl szerencsés, hogy a jogszabály leszűkíti a fényvédelmi engedélyezésre 

kötelezettek körét a fenti létesítményekre. Így kimaradnak a hirdetőtáblák és 

plakátok, amelyek egyre gyakrabban bukkannak fel a vidéki tájban is, valamint a 

magántulajdonú épületek, amelyek szintén okozhatnak jelentős fényszennyezést, 

például a bejáratot-autóbeállót megvilágító reflektorokkal. 

 

Bármely új fejlesztés részét képező kültéri világítási tervezetet be kell terjeszteni, 

mint az építési engedély kérelem mellékletét. Az engedély iránti kérelemhez 
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csatolni kell világítástechnikai szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a 

fénykibocsátó berendezés működtetése során az nem lépi túl a környezetben 

megengedett terhelési értéket, illetve a szakvélemény meghatározza azt is, hogy a 

tervezett világítás éppen szükséges a biztonsághoz és a munkához, valamint 

minimális a fényszóródásból és helytelen beállításból származó potenciális 

szennyezés. A kérelemben meg kell jelölni a tevékenység napjait, napi kezdési és 

befejezési időpontját. A világító berendezések üzemeltetésével kapcsolatos 

hatósági tevékenységet a körjegyző látja el. 

 

5.1.4. Szankciók 
Az engedélyezett illetve a meglévő berendezések által okozott fényszennyezésre 

vonatkozó bejelentés esetén a hatóság végeztet ellenőrző fényvizsgálatot. A 

vizsgálat költségeit a fénykibocsátó berendezés üzemeltetője viseli, amennyiben a 

vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló. Ha a berendezést az 

engedélytől eltérően üzemeltetik, az üzemeltetőt – legfeljebb 30 napos határidő 

kitűzésével – fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére. Az 

engedélytől eltérő berendezés működését korlátozni kell, vagy fel kell függeszteni. 

S amennyiben a fénykibocsátó berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz 

eleget, a berendezés további üzemeltetését meg lehet tiltani. 

 

Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, vagy a tiltó rendelkezéseket nem tartja be 

– feltéve, hogy cselekménye magasabb büntető rendelkezések alá nem esik – 

szabálysértést követ el, és a rendeletben alkalmazott legmagasabb összegű, 10 000 

Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható: 

• a fényvédelemre vonatkozó jogszabályokat megsértő üzemeltető 

• aki a fénykibocsátási irányértékeket túllépi. 

A szabálysértési eljárást a jegyző folytatja le. 
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Itt – kis településről lévén szó – a bírság maximális összege is jóval alacsonyabb, 

mint a tucson-i napi 10 000 – 200 000 Ft-nak megfelelő összeg vagy a cseh 

 4 000 – 1 200 000 Ft közötti összeg. 
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6. LEHETSÉGES UNESCO VÉDELEM 
 

Több fórumon is felmerült már, hogy a fényszennyezés elleni küzdelem 

alapvetően megváltozhatna, ha a csillagos ég látványát a világörökség részévé 

lehetne nyilvánítani.  

„Az olasz képviselőház nemrég határozatot fogadott el, amely arra kötelezi Itália 

kormányát, hogy javasolja az UNESCO-nak: nyilvánítsa az emberiség közös 

örökségének a csillagos eget. A kezdeményezés célja a "fényszennyeződés" 

világméretű terjedésének megállítása. Az olasz képviselők által elfogadott 

dokumentum alapján az UNESCO-nak - az Antarktisz mintájára - az éjszaka 

csillagos egét is fel kell vennie az emberiség közös örökségének listájára.” [4] 

 

Az UNESCO Világörökség Egyezménye a védendő vagyontárgyakat két 

kategóriára osztja: „kulturális örökségre” és „természeti örökségre”. 

Kulturális örökségnek a következők tekinthetők: 

• emlékművek 

• épület-együttesek 

• helyszínek: emberi alkotások, vagy ember és természet együttes alkotásai, 

valamint régészeti lelőhelyeket is magukba foglaló területek. 

 

Ezzel szemben természeti örökségnek a következők tekinthetők: 

• fizikai és biológiai alakulatok, vagy ezen alakulatok csoportjaiból álló 

természeti alkotások 

• geológiai és fiziográfiai alakulatok, valamint veszélyeztetett állat- és 

növényfajok lakó-, illetve termőhelyéül szolgáló pontosan körülhatárolt 

területek 

• természeti tájak vagy pontosan körülhatárolt természeti területek 
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Látható, hogy a két listából egyedül a természeti örökség 3. pontja: a természeti 

tájak alatt lehetne az éjszakai csillagos eget listára venni. Ez a „természeti táj” 

pontos definíciójától függ. 

 

A természeti örökséggel szemben egyéb elvárásokat is megfogalmaz az UNESCO: 

„feleljen meg az integritás (érintetlenség, sértetlenség) kritériumának és a 

következő négy kritérium legalább egyikének: 

(i) egy fontos, nagy földtörténeti korszak megtestesítője, beleértve földünk 

kialakulásának és fejlődésének geológiai folyamatait (pl. az Aggteleki-

karszt és a Szlovák-karszt barlangjai) 

(ii) meglévő ökológiai rendszer, amely végigkíséri a földi, vízi, partmenti és 

tengeri állat- és növényvilág kialakulását és fejlődését (pl. a Hawaii 

Vulkánok Nemzeti Park) 

(iii) rendkívüli természetes szépségű és esztétikai jelentőségű természeti 

jelenség vagy terület (pl. a nepáli Sagarmatha Nemzeti Park a Mount 

Everesttel); 

(iv) a biológiai sokrétűség „in situ” megóvása szempontjából legjellegzetesebb, 

legjelentősebb természeti lelőhely (pl. a Galapagos-szigetek).” [5] 

 

A csillagos ég esetében pont a fényszennyezés az, ami az érintetlenséget és 

sértetlenséget csorbítja, de mivel – jellegénél fogva – a szennyezés 

megszüntetésével az integritás magától helyreáll, így ez valószínűleg nem jelent 

majd akadályt. 

A négy kritérium közül pedig a harmadik egyértelműen teljesül a csillagos ég 

esetében, így ezen szempontnak is megfelel. 

 

Eljárási szabályok 

 

„1. Javaslat benyújtása a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságánál (VÖMNB). 
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Javaslatot benyújthat szervezet, intézmény vagy magánszemély. 

2. Amennyiben a VÖMNB a javaslatot arra érdemesnek találja, akkor felveszi a 

helyszínt a magyar Várományosi Listára. 

3. A magyar Várományosi Listáról szakmai, és egyben „stratégiai” szempontok 

mérlegelésével kiválasztott egy-egy helyszínt a Magyar Állam képviseletében a 

mindenkori Kormány terjeszti elő a Világörökség Bizottságnak a Világörökségi 

Listára történő felvételre. 

4. Ha az előterjesztés a Világörökség Bizottság által felállított szabályoknak teljes 

mértékben megfelel (ezt a Világörökség Központ vizsgálja felül), a Bizottság 

bírálatra elfogadja a felterjesztést, amelyet megküld tanácsadó és szakértői 

szervezeteinek (természeti örökség kategóriában az IUCN (Nemzetközi 

Természetvédelmi Unió) az illetékes) a dokumentáció és a helyszín 

véleményezésére és ellenőrzésére, valamint a felvétellel kapcsolatos javaslat 

megfogalmazására. 

5. A tanácsadó szervezet jelentése, illetve javaslata alapján a Világörökség 

Bizottság éves ülésén dönt a felvételről.” [6] 

 

Látható tehát, hogy – magyar szempontból nézve – három döntési ponton kell 

keresztülmennie a javaslatnak: VÖMNB, Magyar Kormány és IUCN, és 

amennyiben mindenhol pozitív elbírálás alá kerül, úgy felkerülhet a világörökségi 

listára. Mindezek előtt azonban célszerű lenne tisztázni, hogy a csillagos ég 

egyáltalán belefér-e a „természeti táj” kategóriába. 

 

Amennyiben felkerülne a világörökségi listára, a Világörökségi Egyezményben 

részes minden államra óriási feladatot róna, hiszen az Egyezmény alapvetően 

államokhoz köti az örökség védelmét, abból az alapállásból kiindulva, hogy a 

védendő vagyontárgy egy, esetleg több állam területén helyezkedik el, s így azon 

állam(ok) feladata annak védelme, melyhez az Egyezmény segítséget is nyújt. 
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Mivel azonban a csillagos égbolt minden állam területén megtalálható, így minden 

országban: 

• létre kellene hozni egy vagy több szervezetet, megfelelő személyi állománnyal 

és eszközökkel a csillagos ég védelmére, megóvására és bemutatására – erre a 

helyi csillagászati szervezetek tűnnek ideálisnak, megfelelően megtámogatva 

• olyan operatív módszereket kellene kidolgozni, melyek alkalmassá teszik az 

államot a csillagos eget fenyegető veszélyek elhárítására – ez egyértelműen a 

fényszennyezés-ellenes jogszabályok kidolgozását jelentené 

• megfelelő (leginkább jogi, műszaki, igazgatási és pénzügyi) intézkedéseket 

kell tenni a csillagos ég védelméhez, megóvásához és rendbehozatalához – ez 

az előbbi pontban kidolgozott jogszabályok hatályosítását jelenti, a 

megfelelően kidolgozott támogatási rendszerekkel 

• ezen örökséget az ország életében jelentőségének megfelelően kell kezelni – 

vagyis be kellene építeni az oktatásba és átfogó ismeretterjesztési programokat 

kellene kidolgozni. 

 

Ezen pontok megvalósulása egy csillagász számára a földre szállt paradicsomot 

jelentené. Sajnos a megvalósulás esélye – a legtöbb országot érintő óriási 

költségek miatt várható ellenállás miatt – nagyon alacsony. Célszerűbbnek tűnik 

tehát a fényszennyezés helyi vagy országos szintű jogszabályokkal történő 

szabályozása. 
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7. ÖSSZEGZÉS 
 

Dolgozatomban a légkör fénnyel való szennyezésének problémáját vizsgálom, 

mely alapvetően az éjszakai égbolt mesterséges fénnyel való fölösleges 

megvilágítását jelenti. Ez a szennyezési forma az urbanizáció előrehaladtával 

egyre több helyen problémákat vet fel. Negatív hatással van a humán 

egészségügyre, a természeti környezetre, a közlekedésbiztonságra, a kultúrára és 

nem utolsó sorban a gazdaságra is. 

 

A fogalmak és az érintettek tisztázása után a külföldi szabályozási példákat 

veszem sorra. A jogszabályalkotást az esetek többségében a csillagászati 

megfigyelések kezdődő ellehetetlenülése katalizálta, akárcsak az USA-ban, amit 

elsőként mutatok be. Itt próbálták megtalálni az optimumot a csillagászati 

megfigyelések végzése, a társadalmi események zavartalansága és a gazdaság 

érdekei között. A soron következő jogszabály a csehországi fényszennyezés 

ellenes törvény, ami azért különleges, mert ez idáig ez az egyetlen országos szintű 

fényszennyezés-ellenes jogszabály. Sajnos itt a jogalkotási folyamat – az idő 

rövidsége miatt – csak a kereteket tudta megteremteni, de már készül a 

törvénymódosítás, amellyel országos szinten részletesen szabályoznák a kültéri 

fénykibocsátást. Ez után az olaszországi Lombardia tartomány hasonló 

jogszabályát vizsgálom meg. Ez azért is fontos, mivel a csehek ezen jogszabály 

alapján alkották meg saját törvényüket. Lombardia fényrendelete sikeresen vette 

fel a küzdelmet az egyre nagyobb méreteket öltő olasz fényszennyezéssel; ezért is 

tartják a fényszennyezés-ellenes jogszabályok etalonjának. A külföldi példák sorát 

a kanári-szigeteki szabályozással zárom. Ott ugyanis a kitűnő adottságok miatt oda 

koncentrált csillagászati megfigyelőeszközök miatt sokkal érzékenyebben 

reagálnak ezen adottságok bárminemű megváltozására. Ezért alkottak megelőzési 

célzattal jogszabályt a levegő védelmére, amely magába foglalja a fényszennyezés 

korlátozását is. 
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Ezután rátérek a magyar szabályozásra, azon belül is az egyetlen hatályos 

fényszennyezés-ellenes jogszabályra, a dági önkormányzati rendeletre. Ez a 

rendelet a nemzetközi szabályozásokra építve, a helyi viszonyokat figyelembe 

véve jött létre és a község közvilágításának felújításakor már hasznát is látták. 

 

Végezetül a sokat emlegetett „vegyük fel az éjszaka csillagos egét is az emberiség 

közös örökségének listájára” kijelentés jogi lehetőségeit járom körbe. Sajnos 

ennek megvalósulása nem kecsegtet túl sok sikerrel, itthon inkább a törvényi 

szabályozást lenne célravezető megvalósítani. 
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8. KONKLÚZIÓK 
 

 

Bár a fényszennyezés viszonylag új keletű dolog, mégis láthattuk, hogy már 

számos helyen megtörténtek az első lépések annak szabályozása felé. Sajnos 

azonban a szűk körű érdekelt csoportok és az, hogy a negatív hatások még nem 

jutottak át a köztudatba, limitálják a szélesebb körű társadalmi párbeszédet, s így 

lassan halad, illetve részben kiforratlan ennek jogi szabályozása. Pedig bizonyos 

elemek szinte mindegyik vizsgált jogszabályban fellelhetők, mint például a felfelé 

világítás tilalma, az alacsony nyomású nátriumgőz lámpák preferálása, vagy a 

nélkülözhető világítás éjjeli csökkentése/kikapcsolása. Ha csak egy ilyen 

minimális szabályozást is sikerülne az érintett országokban országos vagy uniós 

szintű jogszabályban rögzíteni, az már egy nagy lépést jelentene a probléma 

globális megoldása/szabályozása felé. 

 

Figyelemre méltóak az olyan törekvések, amikor egy sikeres helyi jogszabály 

alapján megpróbálnak általános, máshol is alkalmazható jogi normákat alkotni, 

mint az az olaszországi Lombardia esetében jelenleg folyamatban van. Reméljük, 

hogy törekvéseik nyomán hamarosan egyre több országban fogalmaznak meg 

hasonló szabályokat, melyek eredményeképpen továbbra is élvezhetjük majd a 

csillagos égbolt varázslatos látványát. 
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A Nemzetközi Sötét Ég Szövetség (IDA) honlapja: 

• http://www.darksky.org/ 

 

Egyéb cikkek: 

• http://www.nol.hu/cikk/333710/ 

• http://debora.pd.astro.it/cinzano/en/page95en.html 
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10. MELLÉKLET 
 

 
Az Amerikai Légierő védelmi meteorológiai műholdja alapján készült kép – a 

Föld fényinek látványát (azaz a fényszennyezést) mutatja a világűrből 

Forrás: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights_dmsp.jpg 

 

 
Európa kinagyított képe a fenti kép alapján 
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