
VTT beszámoló
 2006 év eseményeiről

A  Világítástechnikai  Társaság  történetében  ez  az  év  mérföldkőnek  számít  a 

nemzetközi tevékenységünket illetően részben a Káprázási konferencia, másrészt a 

Lumen V4, a Visegrádi Országok Világítási Konferenciája révén. Ami szintén ezt az 

évet  jellemzi  az,  hogy  május  elsejétől  kezdődően  önálló  jogi  személyiséggel 

rendelkező társaság a VTT a MEE keretein belül. Ez nagyobb önállóságot és egyben 

nagyobb felelősséget is jelent a társaságnak.

Rendezvények

- 2005 Októberében került sor a szokásos Világítástechnikai Ankétra. 

- Világítás  Házában  minden  hónap  második  keddjén  szakmai  előadást 

szerveztünk. A világítási szeminárium eddigi előadói: Dr. Schanda János, dr. 

Vetési Emil, dr. Wenzel Klára, Tóth Zoltán, Déri Tamás. Szeretettel várjuk a 

továbbiakban is az érdeklődő kollegákat,  ezen előadásokra. 

- December 7.-én került sor a Világítás Házában a Káprázási szemináriumra 

a CIE MNB,  a VEABAFSZMB és a VTT közös szervezésében.  Előadást 

tartottak: Dr. David MacGovan professzor Angliából, Dr. Richard Kittler és 

Stanislav Darula professzorok Szlovákiából, valamint Dr. Schanda János és 

dr.Borsányi János tanár urak. A nagyszámú egyetemi és főiskolai hallgató 

mellett  kollegák  is  részt  vettek  a  szemináriumon.  A  kitűnő  program  és 

szervezés  Dr.  Schanda  János  úrnak  köszönhető.  Az  előadások 

tolmácsolásában Poppe Magdika és Kránitz Balázs segítettek.

- Ez  év  május  11-12.-én  a  MEE  Szegedi  Szervezetével  közösen  került 

megrendezésre  a  37.  Közvilágítási  Ankét  „A  közvilágítás  üzemeltetési 

gyakorlata  Magyarországon”  címmel,  Gyulán,  az  Erkel  Hotelben.  A 

rendezvény ideje alatt lehetőséget biztosítottunk jogi tagjainknak termékek, 

szolgáltatások  bemutatására.  A  rendezvényhez  kapcsolódó  fakultatív 

program keretében május 13.-14.én Temesvárra és Aradra kirándultunk. A 

bográcsos vacsora és borkóstolót követően Arad közelében szálltunk meg, 

majd vasárnap reggel indultunk vissza Gyulára. A színvonalas program és a 

kiváló szervezés Hoffmann Péternek és a szegedi kollegák közül Kancsár 

Lászlónak köszönhető. 
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- Társszervezői voltunk az októberben megrendezett pécsi Fényszennyezés 

konferenciának.

Nemzetközi tevékenység   

- 2005  Októberében,  a  Svetlo  Konferencián  Szlovákiában  a  VTT  két 

előadással vett részt.

- A  visegrádi  országok  (Csehország,  Lengyelország,  Magyarország, 

Szlovákia)  világítástechnikai  szervezeteinek  2005.  november  11.-ei 

határozata  alapján  2006.  szeptember  28-29.-én  Balatonfüreden,  a  Hotel 

Füredben került megrendezésre a LUMEN V4, Visegrádi Országok Világítási 

Konferenciája.  A  rendezvény  magyar  szervezője,  Almási  Sándor,  a 

programbizottság nemzeti tagjai Dr. Borsányi János és Schwarcz Péter, az 

irányító bizottságban Dr. Horváth József, Dr. Schanda János és jómagam 

vettünk  részt.  A  szervezésben  segítségünkre  voltak  mg  Gacs  Sándor, 

Farkas  János,  Hódos  Jirina,  Buczni  Greg,  Szekeres  Sándor.  Ezutón  is 

köszönöm közreműködésüket.

  

Oktatás

-  2006 júniusában immár  a 11. hallgatói Ankétot szerveztük  

- Előadásokat  tartottunk  a  Világítás  Házába  látogató  szakközépiskolás  és 

egyetemista csoportok részére. Ebben az évben 454-en vettek részt különféle 

rendezvényeken  a  Világítás  Házában.  Az  oktatás  területén  nagyobb 

hatékonysággal kell a jövőben dolgoznunk.

Kiadványok, szakirodalom

- Negyedévente megjelentetjük a FÉNY hírlevelünket Arató András jóvoltából, 

amelyben  a  rendezvényeinkről,  szabványokról  és  szakmai  újdonságokról 

tájékoztatjuk tagjainkat. Remélem, hogy az elmúlt hónapban minden kollega 

kézhez kapta a megújult hírlevelünket elektronikus formában. 

- 2006-ban elkészült hatodik Évkönyvünk, amelyet a LUMEN V4 konferencián 

résztvevők  kapták  kézhez  először.  A  szép  színvonalas  megjelenésű  és 

tartalmas  kiadványunkat  Kosztolicz  István  szerkesztette.  Köszönjük  és 

gratulálunk a szép könyvekhez.
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- A Világítás Házának megnyitásával egyidejűleg kezdte meg működését a 

www.vilagitashaza.hu internetes  honlap,  melyről  a  házban  helyet  kapott 

szervezetek  oldalai  is  elérhetők.  Olvasható,  letölthető  a  Fény  hírlevél 

valamennyi eddig megjelent száma. A honlapon megtalálható jogi tagjaink 

felsorolása,  a  legújabb  és  a  korábbi  Világítástechnikai  Évkönyvek 

tartalomjegyzéke, az ankétok előadásainak rövid, egyoldalas összefoglalója, 

a belépéshez szükséges tagfelvételi űrlap és még sok minden más. 2006 

februárjában – szintén ezen a honlapon – lehetővé tettük tagjaink számára 

az  ingyenes  internetes  állásközvetítő  szolgáltatásunkat.  A  honlapunk 

rendszeres karbantartását Arató Andrásnak köszönhetjük.

- Ebben az évben is megszerkesztettük az Elektrotechnika világítástechnikai 

célszámot.  A  világítástechnikai  rovat  szerkesztője  Némethné  Vidovszky 

Ágnes  dr.  Örülnénk,  ha  az  Elektrotechnika  minden  számában 

megjelennének világítástechnikai hírek, cikkek.

- Szakmai tájékoztatókat adtunk közre a legkülönfélébb szaklapokban, pl. az 

előtétek használatáról, a világítástechnikai anyagok hulladékkezeléséről, az 

élelmiszerek helyes világításáról, stb.

Érdekképviselet

- Levéllel  fordultunk  a  Munkaügyi  Minisztériumhoz  a  3/2002  SzCsM 

rendeletbe  foglalt  munkahelyi  megvilágítási  értékek  helytelensége  miatt. 

Ennek  következményeként  az  Országos  Munkabiztonsági  és  Munkaügyi 

főfelügyelőség  elnöke  felkérte  a  VTT-t,  a  rendelet  módosításának 

elkészítésére.  2005  decemberében  meg  is  jelentette  a  28/2005-ös 

rendeletet, amely a mi javaslatunkat tartalmazza.

- A VTT együttműködési megállapodás keretében segíti az Electo-Coord Kht-

t,  világítástechnikai  hulladékokra  vonatkozó  szakmai  anyagok 

elkészítésében.

- Együttműködést  alakítottunk  ki  a  Moholy-Nagy  Művészeti  Egyetemmel, 

amelynek  keretében  a  VTT  jogi  tagjai  formatervezésben  kérik  a  diákok 

segítését,  míg  a  Társaság  opponensi,  konzultációs  feladatokat  lát  el  és 

speciális  kollokviumokat  tart.  Az  együttműködésünknek  köszönhetően  a 

Compass  kft,  az  Emika  zRt  és  a  Szarvasi  Vas  és  Fémipari  zRt 

termékfejlesztési  megbízási  szerződést  kötött  az  egyetemmel. 
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Együttműködési  megállapodás  megkötése  körvonalazódik  a  BMF  Kandó 

Kálmán Villamos Karával és a BMGE-vel is.

- Eddig  sikertelennek  bizonyultak  kezdeményezéseink  a  11/  85-ös 

Közvilágítási rendelet módosítása ügyében.  

-

Egyebek

- Több  vidéki  MEE  szervezet  látogatott  a  Világítás  Házába,  ahol  Szekeres 

Sándor kalauzolta a csoportokat.

-  Az  elmúlt  időszakban  tovább  folytatódott  a  VTT  szakértői  tevékenysége, 

melynek  keretében  több  tanulmányt  dolgoztak  ki  kollégáink  (MÁV,  Duna 

Torony).

- Pro  Lumine  pályázatra  2006-ban  kevés  pályamű  érkezett,  ezért  úgy 

döntöttünk, hogy ebben az évben nem adjuk ki e díjat. Jövő évben pályázni 

lehet a 2005-2006-ban befejezett munkákkal egyaránt.

- Jelenleg a Társaságnak 254 rendes tagja, 219 regisztrált tagja és 36 jogi tagja 

van, 43 a más MEE szervezeti egységnél regisztrált egyéni tag,

- 2006.  május  1.-jétől  a  VTT  saját  adószámmal,  statisztikai  számmal  és 

bankszámla  számmal  rendelkező  társasággá  alakult,  amely  továbbra  is  a 

MEE  keretein  belül  fejti  ki  tevékenységét.  A  VTT  önálló  gazdálkodási 

szervezet lett, az egyesületekről szóló törvény alapján tevékenykedik. 

- A VTT ez évi kiszámlázott árbevétele 15 750 160 Ft volt, eddigi kiadása 7 510 

107 Ft volt. Sajnos nagyon sok kintlévőségünk van, úgy az egyéni, mint a jogi 

tagdíjak  tekintetében,  továbbá  a  rendezvények  részvételi  díjai  sem folytak 

még be. Reményeink szerint a fizetési fegyelem javulni fog a jövőben. 

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon kollegáknak, akik ebben a választási 

ciklusban bekapcsolódtak a VTT munkájába, és hatékony segítséget nyújtottak:

 Almási Sándor 

 Ángyánné Kiss Zsuzsa

 Arató András 

 dr. Borsányi János

 Buczny Gregorz

 Déri Tamás
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 Farkas János

 Gacs Sándor

 Hoffman Péter

 Hódos Jirina 

 Jáni józsefné

 Kosztolicz István

 Major Gyula

 Molnár Károly

 Némethé Vidovszky Ágnes dr. 

 Polgár Péter

 Poppe Kornélné

 Radványiné N. Olga

 Dr. Schanda János

 Schwarcz Péter

 Szekeres Sándor

 Tóth Zoltán

 továbbá  nagyon  sok  kollegának,  és  a  VTT  korábbi  elnökségének,  akik 

segítsége nélkül nem lehetne ennyire gazdag társaságunk beszámolója.

2006. december 12.

                                                                                                   Nagy János            
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