
Beszámoló a CIE MNB elmúlt 1 éves munkájáról 
 

A CIE MNB, mint a VTT egyik állandó munkabizottsága végzi feladatát. A CIE MNB 

munkájában is megahatározó volt néhai dr. Schnada János professzor tevékenysége, amelyet 

jól jelez az, hogy milyen sok aktív műszaki bizottság tagja volt (1. táblázat). 
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1. táblázat: Néhai dr. Schanda János professzor CIE TC tagságai 

 

A CIE MNB élén 2015. március 9-én váltás történt. A VTT elnöksége megköszönte dr. habil. 

Ábrahám György egyetemi tanár eddigi CIE MNB elnökként végzett munkáját és megbízta 

dr. Poppe András egyetemi docenst, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének vezetőjét a 

CIE MNB elnöki tevékenységének az ellátásával. Ugyan az új elnök a CIE MNB 

tevékenyséágének sok aspektusával tisztában van, de az elnöki tevékenységgel kapcsolatos 

átadás-átvételi folyamat még nem zárult le. Az átadás-átvétel kapcsán megtörtént a CIE 

központi irodájával a kapcsolatfelvétel, amelynek az eredményeképpen az új elnök 

hozzáférést kapott a CIE ún. kollaborációs on-line rendszeréhez, amelyen keresztül nyomon 

követhetők a körözés, illetve szavazás alatt álló dokumentumok, stb. (Az új elnöknek sikerült 

pontosabb képet kapni a CIE műszaki bizottságaiban való magyar szerepvállalásról, de a 

feltérképezett állapot még nem biztos, hogy teljes és pontos.) 

 

Magyar részvétel a CIE műszaki bizottságainak munkájában: 

 

Schanda professzor úr több műszaki bizottságnak is az elnöke volt. Halálával ezek az elnöki 

pozíciók jelenleg betöltetlenek (TC 1-85, TC 2-66). A 2. táblázat a magyar elnöklés mellett 

működő műszaki bizottságokat sorolja fel. 

 

1-70 dr. Kránicz Balázs 

1-77 Hirschler Róbert 

2-57 Csuti Péter 

2. táblázat: CIE TC-k magyar elnökséggel 

 

 

Számos további CIE műszaki bizottságnak van aktív magyar tagja. A magyar CIE műszaki 

bizottsági tagokat a 3. táblázat tartalmazza. 

 

Munkáját sikeresen befejezte a TC 1-57 (magyar tag volt Schwarcz Péter) valamint a TC 3-50 

és (magyar tag volt Némethné dr. Vidovszky Ágnes). 

 

 



 

2-57 Hirschler Róbert 

2-63 dr. Poppe András 

2-64 dr. Poppe András 

2-70 Hirschler Róbert 

2-76 dr. Poppe András 

3-53 Némethné dr. Vidovszky Ágnes 

3. táblázat: CIE TC-k magyar tagsággal 

 

 

Sikeres műszaki bizottsági munka révén az alábbi új dokumentumok szükettek: 

 

 CIE International StandardS 025/E:2015 Test Method for LED Lamps, LED 

Luminaires and LED Modules (2015. március). Magyarország a dokumentumot 

elfogadta. 

 CIE Draft International Standard DIS 024/E:2015 Light Emitting Diodes (LEDs) and 

LED Assemblies – Terms and Definitions (2015. március). Szavazás határideje: 2015. 

május 13. 

 

A magyar érdekeltségű TC-k teljes listája az alábbi: 

 
 TC 1-70: Metameric Samples for Indoor Daylight Evaluation To investigate the derivation of a set of metameric 

samples to enable the evaluation of indoor daylight simulators. Chair: Balász Kranicz (HU)  

 TC 1-71: Tristimulus Integration To investigate methods for computing weighting tables for the calculation of 

tristimulus values from abridged data. Chair: Changjun Li (CN)  

 TC 1-77: Improvement of the CIE Whiteness and Tint Equations To recommend improvements or modifications to 

the existing CIE Equations for Whiteness and Tint to extend their scope of application to a wider range of 

instrument conditions and white materials; e.g. various tints and levels of fluorescence. Chair: Robert Hirschler 

(HU) 

 TC 1-85: Update CIE Publication 15:2004 Colorimetry To update CIE Publication 15:2004 taking into 

consideration the current CIE/ISO standards on colorimetry and the work of TC1-36 Fundamental Chromaticity 

Diagram with Physiologically Significant Axes. Chair: Vacancy 

 TC 1-90: Colour Fidelity Index To evaluate available indices based on colour fidelity for assessing the colour 

quality of white- light sources with a goal of recommending a single colour fidelity index for industrial use. Chair: 

Hisohiro Yaguchi (JP) 

 TC 1-91: New Methods for Evaluating the Colour Quality of White-Light Sources To evaluate available new 

methods for evaluating the colour quality of white-light sources with a goal of recommending methods for 

industrial use. (Methods based on colour fidelity shall not be included). Chair: Yandan Lin (CN)) 

 TC 1-93: Calculation of Self-Luminous Neutral Scale To recommend a formula or computational method for an 

achromatic, neutral or gray scale for self-luminous (i.e. non-reflective) surfaces.  (This computation complements 

CIE Lightness, L*, which serves a similar purpose for reflective surfaces.) Chair: Robert Carter (US) 

 TC 2-57: Revision of CIE S 014-2 To revise CIE Standard S 014-2 (CIE Standard Illuminants) to include 

Illuminant D50. Chair: Peter Csuti (HU) (This TC is working on a standard)  

 TC 2-63: Optical Measurement of High-Power LEDs To develop a CIE recommendation on methods for the 

operation of high-power LEDs in DC and in pulse mode, at specified junction temperatures, for optical 

measurements. Chair: Yuqin Zong (US)  

 TC 2-64: High-Speed Testing Methods for LEDs To prepare a technical report on high speed testing methods for 

electrical, thermal and optical quantities during the production of LEDs and the conversion of the values to DC 

operational conditions including the related time dependent functions. Chair: Günther Heidel (DE) 

 TC 2-66: Terminology of LEDs and LED Assemblies To Review LED and LED assemblies related terms and 

definitions in other international and regional organizations and prepare a CIE standard. Chair: vacancy) (a jelentés 

a szavazás fázisában van) 

 TC 2-76: Characterization of AC-driven LED Products for SSL Applications To prepare a technical report on the 

measurement of characteristic quantities of AC driven LED products, including operational conditions, and 

photometric quantities focused on those influenced by the effect of flicker. Chair: Pei-Ting Chou (TW) 

 TC 3-53: Revision of CIE S 008 Joint ISO*CIE Standard: Lighting of Work Places - Part 1: Indoor To review and, 

if necessary, revise S008/E:2001 (ISO 8995-1:2002): Joint ISO/CIE Standard: Lighting of Work Places - Part 1: 

Indoor [incl. Technical Corrigendum ISO 8995:2002/Cor. 1:2005(E)]. Chair: Yasuko Koga (JP)) 



 

 

A CIE on-line kollaborációs eszközéhez 4. táblázat szerinti kollegáknak van hozzáférése. 

 

Login: Name: 

cie-andor George Andor 

cie-berces Attila Berces 

cie-csik Gabriella Csik 

cie-csuti Peter Csuti 

cie-dezsi Gyula Dezsi 

cie-filetoth Levente Filetoth 

cie-fulep Laszlo Fulep 

cie-gloetzer Laszlo Gloetzer 

cie-hirschler Robert Hirschler 

cie-kranicz Balasz Kranicz 

cie-kutas Gabor Kutas 

cie-majoros Andras Majoros 

cie-moldovan Peter Moldovan 

cie-nagy Balazs Vince Nagy 

cie-nchu NC HU 

cie-nemethne-vidovszky Agnes Nemethne-Vidovszky 

cie-poppe Andras Poppe 

cie-racz Miklos Racz 

cie-ronto Györgyi Ronto 

cie-schwarcz Peter Schwarcz 

cie-szabo Ferenc Szabo 

cie-wenzel Klara Wenzel 

 

4. táblázat: A CIE on-line kollaborációs eszközének magyar felhasználói 

 

Események: 

 

 2014. április 23-26. CIE 2014, Lighting Quality & Energy Efficiency Conference, 

Kuala Lumpur, Malaysia, 

 2014. június 16-17. CIE Divízió 1 találkozó az ISCC COlor, Light and Appearance 

rendezvényén, Gaithersburg, NIST, Egyesült Államok, 

 2014. szeptember 11-12. CIE Divízió 2 tanfolyam és szakértői szimpózium az ipari 

fotometria és radiometria mérési bizonytalansága témában, Bécs, Ausztria. 

 

A kuala lumpuri konferencián számos magyar kolléga részt vett (Dr. Schanda János, Németné 

dr. Vidovszky Ágnes, dr. Szabó Ferenc, dr. Poppe András, Csuti Péter, Schwarcz Péter), 

részben előadóként (pl. a veszprémi Pannon Egyetem munkatársai), részben a konferenciával 

egyidejűleg megszervezett CIE műszaki bizottsági üléseken. 

 

 

 

 



 

Változások a CIE-ben: 

 

A CIE nemzetközi szervezetében a legszembetűnőbb változást a CIE új logója jelenti, 

amelyet 2014-ben a malajziai ülésen fogadtak el. Az új logó az alábbi ábrán látható: 

 

 
 

 

A CIE Központi Irodája 2015. március 2-i, a CIE nemzeti bizottságokhoz címzett levelében a 

CIE tagdíj növelését kezdeményezte. Két javaslat szerepel terítéken: egy egyszeri, 25%-os 

növelés, illetve egy öt évre kiterjedő, évi 5-6%-os növelés. Döntés a CIE közgyűlésén 

várható, amely 2015. júniusában, a Manchesterben megrendezésre kerülő CIE Session 

keretében lesz. 

 

 

Egyebek: 

 

Az új CIE MNB elnök javasolta a cie.hu internetes domain megvásárlását, mivel az az 

adatbázisok alapján szabadnak bizonyult és javasolta a CIE MNB megújítandó honlapjának 

ezen új domomain-re való étvitelét. Ezt a javaslatot a VTT 2015. április 14-i elnökségi ülése 

elfogadta. Sajnos a cie.hu domain 2015. április 15-én este egy magánszemély javára 

bejegyzésre került. E bejegyzés ellen a VTT elnöke felhatalmazásával a CIE MNB elnöke 

kifogással élt. A folyamat jelenleg döntőbíróság előtt van. 

 

Budapest, 2015. április 27. 

 

 

Dr. Poppe András s.k. 

A CIE MNB elnöke 

 

 


