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Kissné Hegedűs Éva 
igazgató részére 
 
 
Batthyány Kázmér Gimnázium 
Szigetszentmiklós 
Csokonai u. 6-14. 
 
 
Tárgy: Osztálytermek mesterséges megvilágítása 
 
 
Tisztelt Igazgató Asszony! 
 
 

Tájékoztatom, hogy a Szülők Tanácsához több szülői panasz érkezett az 

osztálytermek mesterséges megvilágítására vonatkozóan. A bejelentések 

tisztázása céljából 2013. november 14-én az SZTOB a DÖK segítségével 

ellenőrző méréseket végzett. A mérések eredményét jelen levelünkhöz 

mellékeltük, a tapasztalt hiányosságokat pedig az alábbiakban foglaljuk 

össze: 

1. A mesterséges megvilágítás értéke és egyenletessége messze elmarad 

az MSZ 24203-2 által előírtaktól (a mellékelt ábrákon piros színnel 

szerepelnek). Bár néhány osztályterembe nem sikerült bejutnunk, és 

a kistanárikat, valamint gazdasági helyiségeket sem vizsgáltuk, de a 

mért értékekből valószínűsíthető, hogy a fenti állítás az intézmény 

egészére igaz.  

2. Kiégett, vagy hiányzó fénycsövek: nem volt olyan osztályterem, ahol 

ne találkoztunk volna ilyennel. Ez a rendszeres átvizsgálással és 

karbantartással megelőzhető. 

3. Elöregedett, fényerejüket vesztett fénycsövek: rengeteg esetben 

találkoztunk ilyennel, jellemző az, hogy bár a fénycső világít, a 

fényereje már nagyon gyenge (pl. közvetlenül alatta 50 luxot 

mértünk), és sok esetben vibrál. 

4. Megvilágítás zajszintje: több esetben találkoztunk erősen zúgó, illetve 

kattogó megvilágítással. A fentiekkel ellentétben ez nem egy általános 

jelenség, hanem csak néhány osztályteremre jellemző, de ezeknél 

biztosan meghaladja az oktatási tevékenység által elviselhető 

zajtűrést.  
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Tisztelt Igazgató Asszony! 

 
Tekintettel a téli időszak közeledtére kérjük sürgős intézkedését a feltárt 

mesterséges megvilágítási hiányosságok elhárítására vonatkozóan. 
Visszajelzést kérünk arról, hogy a hiányosságok elhárítása milyen 
ütemezésben tud megvalósulni, valamint arra vonatkozólag is, hogy mi 
szülők tudunk-e e téma kapcsán valamiben segíteni.  

 
 
 
 
 

 
Budapest, 2013. november 19. 
 
Tisztelettel a Batthyány Kázmér Gimnázium Szülők Tanácsának részéről: 
  
 
 
 
 
 
    
        Kasza István          
          Szülők Tanácsa elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek:    - BKG földszint alaprajz mért értékekkel. 
  - BKG 1. emelet alaprajz mért értékekkel. 
  - BKG 2. emelet alaprajz mért értékekkel.
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