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ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS 
 

Értesítjük tisztelt Tagtársainkat, hogy a VTT hagyományos évzáró közgyűlése 2008. december 9-én 
17.00 órakor lesz a Világítás Házában (1042 Budapest, Árpád út 67).  

A napirend: 

• a VTT díjainak átadása 
• ellenőrző bizottság megválasztása 
• az International Dark Sky Asssociation (Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség) szervezetbe 

történő belépés jóváhagyása. 

A határozathozatalhoz szükséges létszámnál kevesebb résztvevő esetén a megismételt közgyűlést 
17.30-ra hirdetjük meg, amely Alapszabályunk értelmében a megjelentek számától függeltenül 
határozatképes.  

A vezetőségi tagok napirenden kívül számolnak be 2008 évi munkájukról. A MEE működési 
szabályzatával összhangban a „hivatalos” beszámolóra évente egyszer, a májusi közgyűlésünkön 
kerül sor. 
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VEZETŐSÉGI ÜLÉS 
 
Az ülés helyszíne: Világítás Háza, 1042 Budapest, Árpád út 67 
 
Időpontja: 2008. november 11. 
 
Jelen voltak: 

Almási Sándor 
Arató András 
Borsányi János 
Nagy János 
Schwarcz Péter 
Tóth Zoltán 
Kulcsár Ferenc (meghívottként az 1. napirendi pontnál). 

 
1. A VTT díjbizottsága részéről Kulcsár Ferenc ismertette a VTT díjaira vonatkozó javaslatokat. A 
vezetőség a Pollich díjra vonatkozó javaslatot elfogadta, a Gergely-Sziráki díj esetében a jelölttel 
szemben fennálló kizáró okok miatt más jelöltet javasolt. A javaslatot Kulcsár Ferenc a díjbizottság 
részéről elfogadta. 
 
2. A vezetőség elfogadta az évzáró közgyűlés időpontját és napirendjét. A közgyűlés dec. 9-én lesz a 
Világítás Házában. A napirend a VTT díjainak átadása és az ellenőrző bizottság megválasztása lesz. 
A vezetőségi tagok napirenden kívül számolnak be 2008 évi munkájukról. A MEE működési 
szabályzatával összhangban a „hivatalos” beszámolóra évente egyszer, a májusi közgyűlésünkön 
kerül sor. 
 
3. Határozat: VTT vezetősége egyhangúlag támogatta felvételi kérelmünk benyújtását az International 
Dark Sky Asssociation (Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség) szervezetbe. Az évi 100 USD tagsági 
díjat a VTT vállalja. A VTT belépési szándékát az elnökség az évzáró közgyűlés elé terjeszti 
jóváhagyásra. 
 
4. A MEE soron következő elnök-titkári értekezletén a VTT képviseletében Nagy János és Tóth Zoltán 
vesznek részt. 
 
5. A MEE-VTT közti együttműködési szerződés MEE által előkészített tervezetét a VTT a rá háruló 
egyoldalú kötelezettségek miatt nem fogadta el. A vezetőség feladata annak a javaslatnak a 
kidolgozása, ami a további egyeztetések kiindulópontja lehet. 
 
6. Nagy János arról tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány vezető 
testületeiben több személy különféle okok miatt nem tud a jövőben részt venni. A VTT jelölteket kíván 
javasolni a megüresedő pozíciók betöltésére. 
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SZABVÁNYFIGYELŐ 
 
Hírlevelünk előző száma óta a következő, világítástechnikai vonatkozású új szabvány jelent meg: 
 
MSZ EN 60432-3:2003/A2 Izzólámpák. Biztonsági előírások. 3. rész: Volfrámszálas halogénlámpák (a 
gépjárműlámpák kivételével) 
 
A szabványt a Magyar Szabványügyi Testület címoldalas jóváhagyó közleménnyel, a közzététel 
napjától magyar nemzeti szabvánnyá nyilvánította. Ennek a magyar nemzeti szabványoknak magyar 
címoldala van, de angol nyelvű. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSZUM 
FÉNY, a  MEE Világítástechnikai Társaságának hírlevele. 

Kiadja: MEE Világítástechnikai Társaság, 1042 Budapest, Árpád út 67 
Tel/fax: (06 1) 369 6631 

e-mail: vtt@vilagitashaza.hu, meevtt@gmail.com 
Honlap: www.vilagitas.org 
Megjelenik: igény szerint 

Szerkeszti: Arató András ( aratoa@gmail.com ) 
Felelős kiadó: Nagy János ( jano.nagy@t-online.hu ) 

A hírlevélben megjelent információk a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók 
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