
Beszámoló a MEE VTT az elmúlt három évi  tevékenységéről

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Közgyűlés!

Az egykor Világítástechnikai Szakosztály jogutódjaként létrejött Világítástechnikai 

Társaság is immár közel tizenöt éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt megerősödött, 

szervezetileg és gazdaságilag egyaránt, kellően szervezetté és jogilag önállóvá vált 

a MEE keretében. Ma újabb mérföldkőhöz érkezett Társaságunk a választási ciklus 

elteltével, az új elnökség megválasztásával a tagság meghatározza a VTT jövőbeli 

tevékenységének irányát, célját és tartalmát.  

Ez alkalommal a Világítástechnikai Társaság által, az elmúlt három évben kifejtett 

tevékenységről számolok be a VTT Elnöksége nevében. Összességében úgy ítéljük 

meg, hogy szakmailag, és gazdaságilag egyaránt nagyon hatékonynak tekinthető az 

mögöttünk hagyott három év. Szinte valamennyi esemény színhelye a Világítás Háza 

volt.  Most  a  számadás  készítésekor  elmondhatom,  hogy  köszönhetően  az  aktív 

tagjainknak  és  az  elnökségi  tagok  önzetlen  munkájának,  az  elért  eredmények 

sokatmondóak, önmagukért beszélnek. 

1. Rendezvények  

• Közvilágítási Ankétot szerveztünk Szolnokon, Győrben és Budapesten. 

Igaz  ugyan,  hogy  csökkenő  részvétel  mellett  került  sor  a 

rendezvényekre,  de  ennek  ellenére  szakmailag  nagyon  tartalmasak 

voltak minden alkalommal. Valamennyit szerény nyereséggel zártunk. 

• Kétévente megszerveztük a hagyományos Őszi Világítástechnikai 

Ankétot. Az elmúlt évi rendezvényünkön érezni lehetett a gazdasági 

válság hatását, amely a résztvevők számában jelentkezett. 

• A világítástechnikai szeminárium sorozatunk keretében igyekeztünk 

havonta a legaktuálisabb témákat ismertetni az érdeklődőkkel. E 

rendezvényünket változó létszámú hallgatóság látogatja, döntően a 

téma érdekességének függvényében.

• Ha nem is a VTT által végzett oktatási tevékenység, de VTT tagok 

szervező és oktató munkája adott alapot az évenként sorra kerülő 

Hallgatói Ankét megtartására. 

• Társaságunk 2008-ban az MCSE-vel közös kiállítással és bemutatóval 

vett reszt a Kutatok Éjszakájának központi helyszínén, a Millenáris 
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Parkban. 2009-ben önállóan mutatkozott be a Világítástechnikai 

Társaság, ugyancsak a rendezvény központi helyszínén egy  órás 

érdekes tájékoztató előadással. A fényforrások széles skáláját mutattuk 

be standunkon - az izzólámpától a kisülőlámpákon át a LED-ekig. Az 

érdeklődés és a siker várakozáson felüli volt.

• 2007-ben közel 48, 2008-ban 32, 2009-ben pedig 30 rendezvényre 

került sor a Világítás Házában. Ezeken együttvéve közel 2000-en 

vettek részt.

2. Nemzetközi tevékenység  

• 2007-ben részt vettünk az ILLUMINAT kolozsvári Nemzetközi 

Világítástechnikai Konferencián. Ugyancsak ebben az évben a Szlovén 

Világítástechnikai Társaság konferenciáján is jelen voltunk.

• Részt vettünk 2008-ban a LUMEN V4 Visegrádi Országok Világítási 

Konferencián 6 előadással és 3 poszterelőadással. A rendezvényre 40 

tagunk utazott ki Lengyelországba.

• A szervezők meghívására két kollégánk részt vett és előadást tartott a 

kétévente rendezett BALKANLIGHT konferencián a Ljubljanában 2008. 

októberében.

• A  VTT  képviseltette  magát  a  LUX-EUROPA  2009  konferencia 

előkészítésén  és  aktív  közreműködő  volt  előadások  tartásával  a 

rendezvényen.

• A VTT aktívan részt vesz az ELC és CELMA által koordinált munkában, 

a globális klímaváltozás elleni küzdelem érdekében. Ez a program több 

EU tagállam mellett Magyarországot is érinti.

• A VTT 2007 folyamán meghívást kapott a CELMÁ-ba, az Európai Uniós 

országok lámpatest és alkatrészeik gyártóinak szakmai érdekvédelmi 

szervezetébe.  Közgyűlési határozat alapján csatlakoztunk ehhez a 

szervezethez.

• Részt vettünk a CIE Időközi Konferencia szervezési munkájában, 

amely 2009 május 27-29 között volt Budapesten. A nagysikerű 

rendezvény valamennyi kollégánk közös munkáját dicséri. 

• Jelen voltunk a Fényszennyezés Konferencián, amelyre a Magyar 

Tudományos Akadémia épületében került sor. Kollegáink előadásai 

nagy érdeklődésre tartottak számot.
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• A elmúlt 3 évben több kollegánk kért a VTT-től támogatást külföldi 

szakmai konferencián való részvételéhez. Valamennyi kérést pozitív 

elbírálásban részesített a társaság elnöksége. 

3. Oktatás  

A VTT oktatás, illetve szakmai ismeretterjesztés terén végzett tevékenysége négy 

részterületen zajlott:

• A VTT továbbképző tanfolyamokat szervezett és tartott a 103/2006 

kormányrendelet alapján, a világítás területén szakmát gyakorló 

mérnökök számára, melyet a Mérnök Kamara 10 kredit ponttal ismert 

el. 

• Szakmai továbbképzést tartottunk közvilágítási villanyszerelők részére. 

Az előadásokat gyakorlati bemutatók követték, a foglalkozásokat a 

hallgatók nagyfokú aktivitása jellemezte. Az egyes előadások témáit 

tekintve világítástechnikai alapfogalmak, a közvilágításban alkalmazott 

fényforrások, a szabályozás módszerei, a közvilágítás üzemviteli 

kérdései és a már nem üzemképes fényforrások begyűjtése 

szerepeltek a továbbképzés programjában.. 

• A szakirányú ismeretterjesztés területén megemlítendő, hogy a VTT 

kétszer is jelen volt a kutatók éjszakáján, ahol szakembereink nagy 

érdeklődés mellett tartottak bemutatót, és adtak tanácsot világítással 

kapcsolatos kérdésekre. 

• Előadással mutatkozott be a VTT az országos fizikatanári ankéton. Az 

érdeklődésből és a múltbeli tapasztalatokból leszűrhető, hogy a 

középiskolai tanárok bevonására szerencsésebb módszer, ha mi 

látogatunk el az ő rendezvényeikre, mintha őket hívnánk meg a mi 

ankétjainkra. 

o Előadásokat tartottunk a Világítás Házába látogató szakközépiskolás és 

egyetemi csoportok részére. 

o Megemlítendő, hogy társaságunk több tagja végez oktató munkát különböző 

intézményeknél, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 

a Budapesti  Főiskolán, Pannon Egyetemen, a Pécsi Műszaki Főiskolán, az 

Országos Munkavédelmi Továbbképző Kft-nél, a GE Lighting-nál, stb…
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4. Kiadványok, szakirodalom  

• Kéthavi gyakorisággal megjelentetjük megújított Fény Hírlevelünket, 

amelyben a rendezvényekről, szabványokról és szakmai újdonságokról 

tájékoztatjuk tagjainkat.

• 2008-ban megjelentettük a hetedik Világítástechnikai Évkönyvet. 

Bátran kijelenthetjük, hogy évkönyvünk évről-évre egyre vaskósabb és 

színvonalasabb.

• A VTT már több, mint 10 éve jelen van az interneten.  A VTT 

vezetősége 2008-ban úgy döntött, hogy új, könnyebben használható 

felületet hoz létre. Ennek során a www.vilagitas.org domain nevet 

regisztráltuk.

• A győri Közvilágítási Ankéton elhangzott előadások hangfelvételét és a

fontosabb előadások kivetített diáit CD-ROM-on dolgoztuk fel. A CD 

szerzői jogi okokból nem került árusításra, de az érdeklődő 

szakemberek számára a Világítás Házában tanulmányozás céljából 

rendelkezésre áll.

• Az írott és az elektronikus sajtó munkatársai több alkalommal 

megkeresték a VTT-t, hogy aktuális világítástechnikai témákban 

tájékozódjanak. Az elmúlt években a zavaró fények, az éjszakai égbolt 

védelme, az izzólámpák forgalmazásának várható korlátozása és a 

közvilágítás helyzete voltak a leggyakoribb riport-témák tv-ben, 

rádióban és a különféle újságokban, szaklapokban.

• Az Elektrotechnika folyóiratban világítástechnikai rovattal rendelkezünk 

és 2007-ben és 2008-ban a közvilágítási ankéttal egy időben megjelent 

egy-egy világítástechnikai célszám is. 

• 2009-ben  megszerkesztettük  és  megjelentettük  a  Közvilágítási 

Kézikönyvet. A kiadványt a 40. Közvilágítási Ankétunkon mutattuk be a 

budapesti  villamos  közvilágítás  100.  évfordulója  alkalmából.  A 

hiánypótló kiadvány iránti érdeklődésre utal az a tény is, hogy az 1000 

példányban megjelent kiadványunkból már csak néhány példány van 

készletünkön.
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5. Szakmai érdekvédelem  

• A  Közvilágítási  Rendelet  tervezettel  kapcsolatban  többszörös 

érdeklődésünkre  és  sürgetésünk  ellenére  sem  történt  előrelépés  ez 

idáig.  Valamennyi  próbálkozásunkról  beszámoltunk  a  tagságnak  a 

Fény hírlevelünkben.

• A  2007-es  előkészítés  után  a  CELMA  tagság  2008  márciusban 

hivatalossá  vált.  A  VTT  elnökségének  döntése  alapján  a  jogi  tagok 

önkéntes  vállalása  alapján  vesznek  részt  a  CELMA munkájában  és 

tagdíjat e vállalatok osztják el egymás között. 

• A tagságunk óta a CELMÁ-ból, az Európai Uniós országok lámpatest 

és alkatrészeik gyártóinak szakmai érdekvédelmi szervezetéből érkező 

dokumentációkat folyamatosan szétosztottuk az érintett vállaltok között 

• Az  EUP  Ecodesign  Szolgáltatási  szektort  érintő  direktívát  többször 

véleményeztük  és  ezek  egy  része  bekerült  az  azóta  megjelent 

jogszabályba. Lektoráltuk a direktíva magyar fordítását is. 

• 2007-ben  együttműködési  megállapodást  kötöttünk  a  Zselica 

szövetséggel,  a  Duna-Dráva  Nemzeti  Park  igazgatóságával  és  a 

Magyar  Csillagászati  Egyesülettel  a  Zselici  Csillagos  Égbolt  Park 

létrehozása  céljából.  Ez  a  tájegység  2009  őszén  megkapta  a 

Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetségtől a szükséges minősítést. 

• Együttműködési  megállapodást  kötöttünk  a  Villamosipari  Vállalkozók 

Egyesületével. 

• Együttműködési  megállapodást  kötöttünk  a  Magyar  Elektronikai 

Társasággal.

6. Szervezeti kérdések  

• Az elmúlt években több alkalommal megbeszélést tartottunk a Világítás 

Házában a VTT jogi tagvállalatainak vezetőivel.

• A MEE új tagnyilvántartó rendszerével még mindig nem boldogulunk 

kellőképpen. Jelenleg regisztrált egyéni tagjaink száma 186 fő, pártoló 

tagjaink száma 20 cég, támogató tagjaink száma 11 cég , tehát jogi 

tagjaink száma összesen: 31.

     Tiszteletbeli tagjaink száma: 5 fő.
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• Minden  évben  megtartottuk  a  VTT  éves  közgyűlését,  amelyen  az 

Elnökség  és  az  Ellenőrző  Bizottság  ismertette  és  elfogadtatta 

beszámolóját és a Társaság mérlegét.

• Együttműködési  megállapodást  írtunk  alá  a  MEE-vel,  amelyben 

szabályoztuk többek között a két szervezet közötti elszámolás módját.

• Minden  év  végén  rendkívüli  közgyűlésen  búcsúztattuk  az  óévet  jó 

hangulatban.

7. Egyebek  

• A  Világítástechnikai  Társaság  vezetőségének  meghívására  az  MEE 

vezetősége a Világítás Házában ülésezett egy alakalommal.

• Az évek során több pályázati  lehetőséget megvizsgáltunk és sikerrel 

indultunk is némelyiken. Így sikerült nyernünk a Lumen  V4 konferencia 

kapcsán 3 millió Ft-ot és a CIE Időközi Konferenciára 3,2 mFt-ot, amely 

összeg még nem folyt be a számlánkra.

• 2007.  március  1-től  egy  fő  munkatárs  segíti  a  VTT  munkáját, 

részmunkaidőben,  aki  az  adminisztrációs  feladatokat  és  a  Világítás 

Háza háziasszonyi teendőit látja el.

• Az  elmúlt  időszakban  több  alkalommal  felkérést  kaptunk  szakértői 

tevékenységre.  Ennek keretében tanulmányokat és szakvéleményeket 

készítettünk. 

• Több alkalommal előadást tartottunk világítással kapcsolatos témákban 

az ETE, a MEE Szenior Klub, stb. szervezetek felkérésére.

• Részt  veszünk  a  Tartalékvilágítási  Munkabizottságban,  amelyet  a 

Magyar  Mérnök  Kamara  és  az  Országos  Katasztrófavédelmi 

Főfelügyelet hozott létre.

• A Magyar Mérnök Kamara Elektromos tagozata több alakalommal éves 

közgyűlését  a  Világítás  Házában  tartotta.  A  helyszín  biztosításával 

igyekeztünk szorosabbra fűzni a VTT és az MMK kapcsolatát.

• A Magyar Csillagászok Egyesületével közösen bekapcsolódtunk A Föld 

órája  akcióba,  amelynek  nagy  sajtó  visszhangja  volt.  Felhívásunkra 

számos település – közöttük Budapest is - csatlakozott az akcióhoz és 

egy órára lekapcsolta a díszvilágítást. 

•  Bővült a VTT műszerparkja egy Techno Team gyártmányú fényürüség 

mérésekre alkalmas kamerával.
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•   A  Pro  Lumine  pályázatra  sajnos évek óta  nem érkezett  pályamű. 

Talán újra kellene gondolnunk a pályázati feltételeket.

•   Az elmúlt három évben a MEE által díjazott kollégáink: Dr. Schanda 

János,  dr.Kránitz  Balázs,  Tóth  Zoltán,  Schulz  Gábor,  Esztergomi 

Ferenc,  Máthé  Jenő,  Dr.  Székács  György,  Kosztolicz  István,  Dr. 

Majoros  András,  Schnur  Gábor,  Deme  László,  Pelle  Ervin,  Kossák 

Józsefné.

•  Az elmúlt három év VTT díjazottjai:

-  Pollich  Díj  a  Világítástechnikai  Társaságért:  Pécsi  Tivadar,  Buczny 

Gregorz, Jáni Józsefné  

-  Gergyely-Sziráki  díj  a  Magyar  Világítástechnikáért:  Dr.  Majoros 

András, Polgár Péter, Szilas Péter.

•  A  díjazottaink  nagy  száma  is  bizonyságul  szolgál  a  VTT  sikeres 

tevékenységére.  Jól  tudom  „bezzegek”  vagyunk  a  MEE-n  belül, 

egyesek ezt szóvá is tették, de úgy gondolom, csak így van értelme egy 

szakmai szervezetnek,  csak így van létjogosultsága társaságunknak, 

ha minden tőlünk telhetőt megteszünk a világítási  kultúra terjesztése 

érdekében. 

8. A VTT gazdálkodása  

A VTT, mint azt már korábban is ismertettük, saját adószámmal, statisztikai számmal 

és bankszámla számmal  rendelkezik  és továbbra is  a MEE keretein  belül  fejti  ki 

tevékenységét. 

• A VTT 2009. évi gazdasági eredményei:

o Összes közhasznú tevékenység bevétele: 22 247 eFt

o Közhasznú tevékenység ráfordításai: 13 758 eFt

o Tárgyévi közhasznú eredmény: 8 489 eFt

o Személyi jellegű ráfordítás: 2 781 eFt

o Saját tőke: 21 594 eFt

Ezúton szeretném megköszönni aktív tagjainknak a segítségüket és támogatásukat, 

valamint  részvételüket  rendezvényeinken,  ezáltal  hozzájárultak  társaságunk 

sikeréhez, az elmúlt három évben.
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- Köszönetemet szeretném kifejezni az elnökség tagjainak: Almási Sándornak, Arató 

Andrásnak, dr.  Borsányi Jánosnak, Némethné dr.  Vidovszky Ágnesnek, Schwarcz 

Péternek és Tóth Zoltánnak fáradhatatlan munkájukért és kitartásukért.

-  Köszönöm az Ellenörző Bizottság tagjainak Major  Gyulának,  Laky Istvánnak és 

Schulz Gábornak  következetes munkáját.   

-  Köszönetemet  fejezem  ki  a  Díjbizottság  tagjaink,  Kulcsár  Ferencnek,  Farkas 

Jánosnak  és  Poppe  Kornélnénak,  az  Elektrotechnika  világítástechnika 

rovatszerkesztőjének  Némethné  dr.  Vidovszky  Ágnesnek,  a  Fény  hírlevél 

szerkesztőjének  Arató  Andrásnak,  az  Évkönyvek  és  a  Közvilágítási  kézikönyv 

szerkesztőjének,  Kosztolicz  Istvánnak,  a  Világítás  Háza  háznagyának  Szekeres 

Sándornak,  valamint  valamennyi  irodavezetönknek:  Fehérváry  Anikónak,  Harangi 

Nikolettának,  Almási  Évának  és  Petrikovics  Zsuzsának,  hogy  valamennyien 

szorgalmas munkájukkal segítették  a VTT-t az elmúlt években.

Végezetül,  de nem utolsó sorban nagyon köszönöm tiszteletbeli  elnökünknek, Dr. 

Schanda Jánosnak, az évek során adott tanácsokat, és mindazt a segítséget, mely 

nélkül nemzetközi ismertségünk és elismertségünk nem jutott volna arra a szintre, 

amelyen napjainkban van a VTT.

Köszönöm figyelmüket

2009. április 6.

                                                                                             

    Nagy János   sk.

                                                                                                        elnök    
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