
Beszámoló a VTT 2017 évi tevékenységéről 

 

Amikor egy szakmai civil szervezetnek a tevékenysége nagyon sokrétű, rendezvény 

rendezvényt követ, a saját kiadványok száma sokasodik, nehéz újabb ötletekkel 

előállni, nehéz fokozni a tevékenységet. A VTT-ben is ez a helyzet, mivel évről évre 

újabb ötleteket valósított meg a világítási kultúra terjesztése és fejlesztése 

érdekében.  

- A VTT-nek a Magyar Világítástechnikai Alapítvány révén saját székhelye van, 

amely azon túl, hogy üzemelteti, rendezvényei nagyrészének színhelyéül is 

szolgál. Az elmúlt évben új köntösbe is öltöztettük székhelyünket, 

korszerűsítése még hátra van. Felszerelésre várnak az új LED-es 

lámpatestek, az architektúra termet még ki kell találnunk és azt is be kell 

rendeznünk. Az a legfőbb gondunk, hogy már nem férünk a Világítás 

Házában, mondhatni kinőttük, mivel a szakkönyvtárunk gyarapodik részben a 

kollegák által felajánlott könyvekkel, másrészt a szakfolyóiratokkal, stb. Az 

irataink archiválása is kezd gondot jelenteni.  

- A VTT-nek nagy sikerű állandó konferenciái vannak: a LED Konferencia 2017-

ben immár 8., a Közvilágítási Ankét a 48. alkalommal került megrendezésre. A 

Közvilágítási Ankétot Zsóri-fürdőn tartottuk, melyet az ELMŰ-ÉMÁSZ 

támogatott. Ez alkalommal fakultatív programot is szerveztünk, ami egy 

borkostóló volt Egerben és a Mátrai Erőmű meglátogatása.  

- 1996 óta szervezzük a Hallgatói Ankétot, azokban az években, a mikor 

vannak a szakterületen diplomázó végzősök, szerencsére az elmúlt évben is 

sor kerülhetett erre a rendezvényünkre. A VTT Elnökségének döntése 

értelmében 2018-tól ezt a rendezvényünket Borsányi-Lantos Hallgatói Ankét 

néven szervezzük meg, ezzel emléket állítunk egykori két nagyszerű 

tanárunknak.  

- A Világítástechnikai szemináriumokat nem számoljuk, de a 

nagyrendezvénymentes hónapokban immár 2006 óta rendszeresen 

megtartjuk azokat. Az elmúlt évben Szeged Mesterterv vitája; Kádár Aba, a 

VTT Tiszteletbeli tagja 90. születésnapja; belsőépítészeti téma; a hulladék 

begyűjtés-kezelés szemléletén túlmutató életciklus-elemzés; a 



világítástechnika oktatás; a Planck-eloszlás; és a Világítási kultúra voltak a 

legfontosabb szemináriumi előadás témák.  

Sikeres rendezvényeink vonzzák a fiatalokat, a szakmánk iránt érdeklődőket, minek 

következtében konferenciáink létszáma általában130-250 fő között mozog.  

- 2017-ben a VTT közösen a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai 

Tagozatával és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvánnyal meghirdette a 

”Pro Lumine - Innovatív világítástervezés” pályázatot belsőtéri és szabadtéri 

világítási kategóriában. A beérkezett pályaművek közül elsődlegesen a 

szabadtériek voltak jelölhetőek a díjra, melyek közül a BDK és partnere a Pro-

Max Twin Bt nyerték a díjat, a „Hidak útja- a Rákóczi –híd közvilágításának 

megújítása” pályázattal. A pályázatokat a Közvilágítási Ankéton mutatták be a 

pályázok és a díjátadásra is ott került sor. 

- A világítási kultúra terjesztéséhez és a célszerinti tevékenységhez sorolható a 

Trend FM – Gazdasági Rádióban 2016-ban kezdett és 2017-ben is folytatódó 

hétről-hétre elhangzott „Fényforrás” című világítástechnika témájú 25 műsor 

is. Ezek a sikeres és nagy érdeklődésre számot tartó műsorok jelenleg is 

meghallgathatók a VTT honlapján. 

- A lakosság széleskörű tájékoztatását szolgálták azok a világítástechnika 

témájú műsorok, melyek szereplői a VTT tagjai voltak a Kossuth Rádió, az 

RTL Klub, a Lánchíd Rádió, a TV2, az M1, a Hír Tv, a Petőfi Tv, stb. 

műsoraiban, valamint számos helyi és országos napilap, folyóiratok 

riportjaiban.  

- A kor követelményeinek megfelelően a VTT-ről széles körben megismerhető 

információk valamint a tagságnak szóló hírek, felhívások és letölthető anyagok 

elsősorban a weblapunkon és a Facebook hírfolyamunkban találhatók meg. A 

weboldalunk regisztrált, valós felhasználóinak száma 500 körüli, a Facebook 

oldalunknak állandó követői száma 450-ről közel 600-ra nőtt. 

- Valamennyi weboldalunkon olvasható hír megjelenik a Facebook-on is, sokan 

megosztják, tovább adják ezeket. 

- Jelentős webes tevékenységet igényelt a LED Konferencia, melynek 

szervezését online hirdetési munka támogatta: sikeres Google 

reklámkampányok, banner-elhelyezések, a média-támogatók és az 

elektronikus sajtó felületein megjelenő cikkek. 



- A VTT 2017 novemberében a Földművelésügyi Minisztériumnál pályázatot 

nyert, szelektív hulladékkezelés fontosságának népszerűsítése témában. A 

VTT a pályázati támogatásból három kategóriában (vers, rajz és videó) 

„Világíts rá! a szelektív hulladékkezelés fontosságára címmel tehetségkutató 

pályázatot hirdetett. Pályázatunk az izzó- és lámpahulladékok, mint 

elektromos és elektronikai berendezések alkategória hulladékainak szelektív 

gyűjtésével és a környezettudatos világítással kapcsolatos társadalmi 

tudatosság növelése érdekében PR és online média kampány megvalósítását 

tűzte ki célul.  A pályázattal a szelektív hulladék gyűjtés fontosságára akartuk 

felhívni a figyelmet, különös tekintettel az „új” fényforrások környezet 

szennyező alkatrészeire. A beérkezett pályaműveket 2018 márciusában 

értékeltük ki és díjaztuk. Ez alkalommal, vállalásunknak megfelelően 

megjelenttettünk egy kis füzetet is az emberközpontú és környezettudatos 

világítás ismérveiről. 

- Az elmúlt évben jelentettük meg immár a 10. Világítástechnikai Évkönyvünket, 

amelynek a „Fényévek” című új fejezetében idősebb kollegáink írnak szakmai 

múltjukról. Az új információkat tartalmazó szakcikkek magas színvonala miatt 

egyre jelentősebb az érdeklődés szakirodalmi hiánypótló kiadványunk iránt. 

Az ezer példányban megjelentetett, hat fejezetet tartalmazó 270 oldalas 

térítésmentes évkönyvünk már elfogyott. Szakmai kiadványaink sorát bővítik 

az előkészület alatt lévő 11. Világítástechnikai Évkönyv és a Világítástechnikai 

kislexikon aktualizált kiadása, valamint a Fénytechnikai mérési segédlet is.  

- A tavaly az Elektrotechnika folyóiratban Világítástechnika tematikus szám A 

VTT közreműködésével valósult meg. Ezen túl még néhány lapszámban 

sikerült megjelentetnünk világítástechnika témájú szakcikket. 

- Lehet, hogy a fizetett oktatási tevékenységünk elmarad más MEE 

szervezetekétől, de azért sikerült megszerveznünk két helyszínen is 

(Budapest és Miskolc) a Közvilágítási új szabvány előírásairól egy-egy fél 

napos előadás sorozatot.  

- Az MSZT-vel kötött együttműködési megállapodás keretében a VTT egy 

jelentős összeggel anyagilag támogatta az MSZ EN 13201 szabvány 

fordítását. Ezt a megállapodásunkat meghosszabbítottuk újabb 

világítástechnikai szabványok fordításának finanszírozása érdekébe.   



- Az NFM kezdeményezte a Közvilágítási jogszabály megjelentetését. A 

jogszabály tervezetének megalkotásába bevonták a VTT-t is. Tagjaink 

szakmai tapasztalatukkal járultak hozzá a megjelenésre váró jogszabályhoz. 

- A VTT immár évek óta sikeres együttműködést alakított ki a BDK Kft-vel 

valamint a Pannon Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel a fénytechnikai 

mérések és számítások területén. Együttműködésünk 2017-ben is sikeresen 

és eredményesen folytatódott.  

- Az elmúlt évben kötött vállalkozási szerződés keretében elkészítettük Szeged 

város világítási mestertervét, melyet egyik szemináriumon vitára is 

bocsátottunk.  

- Csatlakoztunk a Közlekedésbiztonsági napokhoz és a tavalyi Közvilágítási 

Ankétunk is a rendezvénysorozat részét képezte. A VTT a 

Közlekedéstudományi Egyesület felkérésére december 6-án három szakmai 

előadást tartott a KTE egyesület tagságának. 

- Jelentős nemzetközi tevékenységünknek köszönhetően tagjaink képviselik 

hazánkat a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottságban (CIE), a CEN TC 169 

Fény és Világítás Munkabizottságban és az ISO TC 274-ben. Schwarcz Péter 

és Dr Poppe András elismerő oklevélben részesültek a CIE-ben kifejtett 

tevékenységükért. Tagjaink meghívott előadói voltak különféle külföldi 

konferenciáknak. 

- A VTT Elnöksége a nyári hónapok kivételével rendszeresen, havonta 

megtartotta üléseit.  

- 2017-ben Dr Szabó Ferenc Urbanek-díjban, dr. Csuti Péter Nívó-díjban 

részesültek. 

-  Sajnos nincs javulás a díjfizetési szokásokban. Az emberek elfelejtik, hiába 

megy ki többször is a felszólítás. 283 VTT által regisztrált tag van TAR-ban, 

Ebből 72-en nem fizettek már 2017re sem, 2018-ra 104 fő fizetett.  

- Sajnos öregszik a társaság: 25 nyugdíjas,+ 53 70 év feletti tagunk van, azaz a 

teljes tagság 28 %-a inaktív a társadalmi megfogalmazás szerint. Szerencsére 

a társaságban ezek a tagok nem inaktívak. 

- 2017 nagy vesztesége Borsányi tanár úr, Hoffmann Iván és Fodor György 

halála. 

 



A VTT az elmúlt évi tevékenységének bevételeiből a MEE-vel kötött megállapodás 

alapján 1 144 163 Ft-al járult hozzá a központi költségvetéshez. 

A VTT 2017 éves gazdálkodása: 

Összes bevétel: 24 319 eFt    

Saját tőke: 36 282 eFt  

Tárgyévi közhasznú eredmény: 3 409 eFt  

Források, eszközök egyező értékben: 43 995 eFt  

Ezúton is szeretném megköszönni tagjaink és segítőink, valamint az Elnökség és 

Felügyelő Bizottság tagjainak önzetlen munkáját. Segítségükkel és aktív 

közreműködésükkel jelentősen hozzájárultak a VTT elmúlt évi széleskörű sikeres 

tevékenységéhez. 

 

Budapest, 2017.04.10 

Nagy János  

elnök 


