Beszámoló a MEE VTT 2011. évi tevékenységéről
A Világítástechnikai Társaság 2011-ben, folytatta széleskörű tevékenységét.
Rendezvényeinket részben a Világítás Házában, másrészt külső helyszíneken
szerveztük. A MEE által is elismert sokrétű tevékenységünk köszönhető aktív
tagjainknak, valamint az elnökségi tagok önzetlen munkájának. Az immár nagy
múltra visszatekintő rendezvényeink mellett az újabbak is sikeresnek bizonyultak.
1. Rendezvények
- Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karával közösen február 1-2án 350 fő és 25 kiállító cég részvételével megszerveztük az II. LED Konferenciát. A
konferencia sikeressége az elhangzott színvonalas előadásoknak és a téma
újszerűségének is köszönhető. A főszervező munkáját Molnár Károly és csapata
segítette.
- Önálló standdal vettünk részt a Construma szakkiállításon, melynek keretében az
Óbudai Egyetem és a BME hallgatóinak közreműködésével igyekeztünk az
érdeklődőknek alapvető világítástechnikai információkat nyújtani. Több visszajelzést
is kaptunk arra vonatkozóan, hogy a standunkon hallottak segítségül szolgáltak a
lakosságnak

a

fényforrások

közötti

eligazodásban

és

a

megfelelő

típus

kiválasztásában. A rendezvényen saját, kreditpontos szakmai rendezvényünk is volt,
melyet – sikerének köszönhetően – 2011 májusában Békéscsabán megismételtünk.
A tartalmas előadásokért ezúton is köszönetet mondunk dr. Borsányi János, Deme
László, Nádas József, Kovács Béla, Barkóczi Gergely és Molnár Károly
kollégáinknak. Az előadásokon több mint 150-en vettek részt.
- A 42. Közvilágítási Ankét Sárospatakon a VTT és a MEE sárospataki szervezetének
közös szervezésében május 19-20-án került megrendezésre. A résztvevők száma
115 fő volt és 6 kiállító cég mutatta be termékeit, fejlesztéseit. A VTT részéről Almási
Sándor látta el a főszervezői feladatokat, a helyi szervezésben Gyöngyösi Géza
segített.
- LED szakmai napokat szerveztünk a MEE illetékes területi szervezetével
Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Békéscsabán a helyi és környékbeli
érdeklődők számára.
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- A VTT szeptember 8-án immár negyedik alkalommal vett részt a Kutatók éjszakája
programon saját standdal és bemutatóval a belvárosi Erzsébet téri Gödörben. A
stand vendége és hathatós közreműködője volt a BDK Kft. Papp Zoltán kollegánk
vezetésével. A standunkon a kvízjátékban résztvevőket nyereményekkel jutalmazta a
BDK Kft.. A rendezvény legfényesebb kültéri standja ismét a VTT-é volt, amelyen
jelentős segítséget nyújtottak az Óbudai Egyetem diákjai, Molnár Károly, Schwarcz
Péter, Tóth Zoltán, Vas László és kollégái.
- Október 5-6-án tartottuk a Világítástechnikai Ankétot Óbuda-Békásmegyeren Almási
Sándor szervezésében.
- Október 14-én került sor a Fényszennyezés Konferenciára Baján, amelyen 2 VTT
tag tartott előadást.
- Szakmai bemutatót tartottunk két MEE területi szervezet részére a Világítás
Házában. A továbbiakban

is szívesen

állunk rendelkezésre

minden MEE

szervezetnek.
2. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása fejlesztése
2.1. Nemzetközi konferenciák
- Meghívást kapott a 2011. júniusi romániai konferencia tudományos bizottság
munkájába: Dr Schanda János, Schwarcz Péter, melyen forráshiányában nem vettek
részt
-

SVETLO-LIGHT

2011

csehországi

konferencia

tudományos

bizottságába

meghívást kapott: Dr Schanda János és Schwarcz Péter. Schwarcz Péter előadást is
tartott Energiahatékonysági mutatók az útvilágításban címmel.
2.2. Nemzetközi szervezetek
- A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság, a CIE 4 évenként tartja nagy
konferenciáját,

valamint

divízió

és

TC

üléseit.

2011-ben

a

Dél-Afrikai

Köztársaságban, Sun Cityben került sor a rendezvényre július 9. és 16. között.
Magyarország elég népes csapattal (9 fő + 2 nem itthon élő kolléga) képviseltette
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magát ezen a rendezvényen. A Világítástechnikai Társaság tagjai 4 szóbeli, mintegy
fél tucat poszter előadást tartottak, ez utóbbiak közül néhány szóbeli kiegészítésű
volt. A Pannon Egyetem adta a legnépesebb delegációt, mind létszámban, mind
előadások, mind poszterek tekintetében. A VTT 3 fő részvételi díját fedezte.
A CIE-ben a négyévenkénti nagy konferencián történik a vezetőség lemondása és az
új hivatalba lépése. A divíziók is új elnököket választottak, a 5-ös divízió elnöke
Schwarcz Péter, a VTT alelnöke lett.
Az ülésszaknak rangos eseménye volt a gála vacsorán a kitüntetések átadása. A
CIE-ben végzett munka elismeréseként az idei „de Boer” arany tűt Schanda
professzor úr kapta.
A 2010-ben megújult CIE MNB Dr Ábrahám György vezetésével rendszeresen követi
a CIE eseményeket. Ennek keretében két alkalommal szervezte meg a Dél-Afrikai
konferencia magyar előadásainak itthoni bemutatóját.
- A CEN munkájában aktív, ’mindennapos’ részvétel az MSZT égisze alatt történik.
Minden szavazásra ment magyar szavazat, a legtöbb tervezetet az MSZT érintett
munkabizottsága érdemben véleményezte és javaslatokkal élt. Schwarcz Péter részt
vett a CEN TC 169 „Fény és Világítás” plenáris ülésén és az EN 13201
felülvizsgálatért felelős munkabizottság minden ülésén.
- Rendszeresen véleményezzük a CELMA-tól beérkezett anyagokat. A 2011-es tagdíj
finanszírozására nehézségekbe ütközött, mert a GE a továbbiakban nem kívánt
ebben részt venni. Ugyanakkor több kisebb cég jelezte érdeklődését, melyek közül
Tungsram-Schréder Zrt, a Percept kft jelentős, a Lightronic kft lehetőségeihez mért
összeggel járult hozzá a tagdíj fizetéshez. Ez azonban a VTT saját hozzájárulásával
együtt sem volt elégséges a teljes tagdíj fizetéséhez, melyből kb. 100 eFt hátralék
maradt.
- Az európai országok világítástechnikai konferenciájának a LUX-EUROPA 2013-nak,
amelyen 20 ország világítástechnikai egyesülete vesz részt, a jövő évben Krakkó ad
otthont. A rendezvényt 2013. szeptember 17.-19. között tartják. Az előadások
bejelentését 2012. június 30-ig fogadják. Az Igazgató Tanács és a Tudományos
Bizottság magyar tagja Schwarcz Péter.
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3. Oktatás, szakmai képzés
-

2011-ben

egy

alkalommal

(novemberben)

tartottunk

egynapos

szakmai

továbbképzést közvilágítási villanyszerelők, ill. hálózati technikusok és mérnökök
részére. Az előadások tematikáját a megrendelő (EH-SZER) kérésére kissé
módosítottuk

a

korábbiakhoz

képest,

így

a

fénytechnikai

és

fényforrás

alapismereteken túl hangsúlyossá vált a fényáram-szabályozás lehetősége a
közvilágításban. Külön köszönet illeti Kulcsár Ferenc és Schulcz Gábor kollégákat,
akik az előadásokon túl állták a sarat a hallgatóság néha provokatív jellegű szakmai
kérdéseivel szemben is. Az oktatás szervezője Molnár Károly volt.
- Szeminárium sorozatunkat 2011-ben is a Világítás Házában tartottuk több,
kevesebb érdeklődő jelenlétében.
4. Kiadványok, szakirodalom szerkesztése
- 2011-ben igyekeztünk minél szélesebb körben hírt adni a VTT tevékenységéről.
Sajtóanyagok készültek nemcsak a
nagyközönség

által

használt

szakmai

hírcsatornáknak

fórumok számára, hanem a
is.

Nem

csak

a

sikeres

rendezvényekről (Közvilágítási Ankét, Kutatók éjszakája), hanem a VTT szakmai
állásfoglalásairól (pl. a LED-ek a közvilágításban) is hírt adtunk. Ezekkel a
tevékenységekkel szeretnénk a laikus végfelhasználók, illetve a világítástechnikában
nem járatos döntéshozók (pl. önkormányzatok, intézményvezetők) számára
segítséget nyújtani, hogy az esetleges rossz döntések megelőzhetőek legyenek.
Az írott és az elektronikus sajtó munkatársai több alkalommal megkeresték a VTT-t,
hogy aktuális világítástechnikai témákban tájékozódjanak. Az év folyamán a LED-ek,
a zavaró fények, a sötét éjszakai égbolt védelme, az izzólámpák forgalmazásának
korlátozása és a közvilágítás helyzete voltak a leggyakoribb riport-témák.
- 2011-ben megjelent a Világítástechnikai füzetek első része, a Halogénlámpák.
Szerzője dr. Borsányi János. A sorozat következő részének megírása folyamatban
van. Ez a kiadvány minden szempontból hiánypótlónak tekinthető, és úgy az
oktatásban, mint az ismeretek népszerűsítésében hasznos segítség lesz.
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- A VTT tevékenységéről folyamatosan hírt adtunk a megújult honlapunkon (kezelője:
Mihalik Gáspár), a Fény hírlevélben (szerkesztő: Arató András), valamint az
Elektrotechnika és az Elektroinstallateur szaklapok hasábjain.
- Az Elektrotechnika rovatvezetője Némethné dr. Vidovszky Ágnes szerint a lezárt
2011év jónak volt mondható és várja továbbra is a szakcikkeket!
5. Szakmai érdekvédelmi és hatósági kapcsolatok kiépítése
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a 2010-ben megszakadt kapcsolat nem
javult.
- A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal a kapcsolat felvétel 2011.03.02-án
megtörtént. Kapcsolat megvan, közös ügyünk ebben az évben nem volt.
- A Magyar Mérnöki Kamarával is történt kapcsolat felvétel, ebben az évben közös
ügyünk nem volt.
- Az MSZT-vel is van kapcsolat, a szakmai bizottsággal (MSZT/MB 838
Világítástechnika műszaki bizottság) a kapcsolat nagyon jó, az MSZT sajnos túl
bürokratikus intézmény. Jó hír – részben kezdeményezésünkre, részben a
Világítástechnikai Műszaki Bizottság vezetője Kosák Gábor úr – javaslatára elkészült
az MSZ EN 13201 szabvány sorozat fordítása, a műszaki bizottság jóváhagyására
vár.
6. Szervezeti kérdések
- A MEE TAR szerint 218 olyan aktív státuszú MEE tag van, akinek regisztráló
szervezete a VTT, azaz 218 egyéni tagunk van. Ebből 185 fő rendezte tagdíját 2011re, ez tagságunk 85 %-a.
- 3 főnél nem szerepel tagdíjfizetési dátum, (ketten 2011-ben csatlakoztak, egy fő
2010-ben)
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- 30 olyan tagunk van, aki utoljára 2010-ben, vagy 2009-ben rendezte tagdíját.
Mindenki részére küldtünk emlékeztetőt, és kértük rendezze tartózását. Amin
javítanunk kell: mindössze 9 diák tagunk van, ez 4%.
- A Tagjaink zöme munkavállaló (62 %). Szerencsére sok nyugdíjas kollega is
megőrizte a szakmai érdeklődését (34%).
- 2011-ben 16 új tag csatlakozott szervezetünkhöz. Az összes taglétszám ennek
ellenére csökkent 2010-hez képest, főképp a több éves tagdíj elmaradással
rendelkezők törlése, kisebb részben jelzett kilépési szándék miatt.
- Jogi tagok száma: 33 cég. Ebből sajnos az elmúlt évben nem fizette ki tagdíját 5
cég, részben nehéz anyagi helyzete, másrészt felszámolás miatt.
- Tiszteletbeli tagjaink száma: 5 fő.
- Szabályzatok készítése: Szabályzat még nem készült, a civil szervezetekkel
kapcsolatos jogszabályi környezet változása miatt. A továbbiakban új, de legalábbis
változott környezetben kell módosításokat végezni szabályzatainkban.
- 2011-et jó hangulatú rendkívüli ünnepi Közgyűlésen búcsúztattuk decemberben.
Szokásunkhoz híven átadtuk a VTT két díját. A Gergely- Sziráki díjat Kossák
Józsefné, míg a Pollich díjat Major Gyula kapta. Gratulálunk a díjazottaknak!
7. Egyebek
- Közvilágítási rendelet tervezet szakmai anyaga ismét elkészült. Utolsó simítások
folyamatban vannak, ezt követően átadjuk a közvetítőinknek, akik reményeink szerint
végre a Kormány elé tudják juttatni. Most Kormányrendelet módosításaként
dolgoztuk át az anyagot.
- 2011-ben nem pályáztunk. A 2010-ben kapott 300 ezer Ft-ot a pályázati célnak
megfelelően használtunk fel, elszámolása rendben megtörtént, de az aláírási jog
körüli bizonytalanság és az NCA átalakulása nagyban hátráltatta a pályázatok körüli
adminisztrációt.
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- 2011-ben a MEE által díjazott tagtársaink:
 dr. Borsányi János - Elektrotechnika Nagydíj
 Major Gyula - Kandó díj
 Dr. Majoros András – Urbanek díj
 Schulz Gábor – Nívó díj
Gratulálunk díjazott tagtársainknak!
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, de a Fővárosi Bíróságon (Törvényszék) nem önálló aláírási
joggal bejegyzett szervezet.
- A VTT 2011. év gazdasági eredményei:
 Összes közhasznú tevékenység bevétele: 14 861 eFt
 Közhasznú tevékenység ráfordításai: 13 462 eFt
 Tárgyévi közhasznú eredmény: 1 399 eFt
 Személyi jellegű ráfordítás: 1 952 e FT
 Saját tőke: 25 798 eFt
Ezúton szeretném megköszönni aktív tagjainknak és az elnökségnek a 2011. évben
kifejtett tevékenységét, segítségét. Nélkülük nem számolhattam volna be ilyen
gazdag, eseménydús szervezeti életről. Akiről ez alaklommal sem szabad
megfeledkeznünk: Petrikovicsné Asbóth Zsuzsa irodavezetőnk, aki jelentős szakmai
tapasztalatával nagyban hozzájárult a VTT programjainak sikeres lebonyolításához,
tevékenységének zökkenőmentes bonyolításához.
Köszönöm figyelmüket.
2012-05-08
Nagy János
elnök
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