
 

Világítástechnikai Társaság  

A MEE Világítástechnikai Társaság 
2015. február 3–4-én rendezi meg a VI. LED Konferenciát Budapesten. 

2015: a Fény nemzetközi éve!  

2015: a Világítástechnikai Társaság 20 éves! 

Az év során több rangos rendezvénnyel tisztelgünk e jeles események előtt: a sorozatot a VI. 
LED Konferenciával indítjuk, melynek helyszíne az Óbudai Egyetem, Tavaszmező utcai G 
épülete.  

Az elmúlt években a LED-ek gyártása és alkalmazása területén lezajlott technológiai fejlődés 
számos kérdést vet fel a világítástechnikával foglalkozók részéről. A felhasználási területek 
szakmai kihívásai több kérdést vetnek fel.  

� Melyek a LED technológia fejlődésének legújabb irányai?  
� A Smart City és a LED együttes alkalmazása milyen előnyöket rejt magában? 
� Milyen valós eredmények kísérik a LED-es közvilágítás korszerűsítéseket?  
� A közlekedés mely területén hódítanak a LED-ek? 
� Miként alkalmazhatók a LED-ek a sportvilágítás területén? 

Számos kérdést tehetünk még fel, de a válaszok nem mindig és nem mindenkinek kedvezőek.  

A kérdések mellett azonban egyértelmű sikerekről is beszámolhatunk: a Pannon Egyetem 
munkatársai, a VTT tagjai részt vettek abban a nemzetközi csapatban, mely a Sixtus kápolna 
LED világítását megalkotta. Napjaink világítási berendezései a fényszennyezés csökkentésének 
területén is kedvező megítélést érdemelnek ki. Ezen sikerekről, eredményekről is előadások 
hangzanak el a konferencia programjában. 

Ennek jegyében invitálunk minden kedves érdeklődőt a VI. LED Konferenciára  függetlenül 
attól, hogy a LED-ekkel milyen területen foglalkozik. A konferencián mind elméletben, mind 
a gyakorlatban megismerhetjük a legújabb fejlesztéseket és alkalmazási módokat. 

A konferencia alkalmával jelenteti meg a Világítástechnikai Társaság jubileumi, tízedik 
Világítástechnikai Évkönyv - ét, melyet a résztvevők számára térítésmenetesen a konferencián 
kívánunk átadni.  

Az elmúlt évi kedvező fogadtatás alapján, a konferenciát kísérő kiállításnak – a kiállítók és a 
kiállítás bemutatásának – külön programblokkot szerveztünk.  

Jelentkezési határidő: 2015. január 20. 
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Részvételi díj 
Szervezési költség* 2015. január 20-ig 2015. január 20. után 
MEE és VTT egyéni tagok 18 000 Ft + ÁFA 20 000 Ft + ÁFA 
Nem tagoknak 20 000 Ft + ÁFA 22 000 Ft + ÁFA 
1 napra   
MEE és VTT egyéni tagok 10 600  Ft + ÁFA 11 800 Ft + ÁFA 
Nem tagoknak 11 800  Ft + ÁFA 13 000 Ft + ÁFA 
Étkezés (választható)   
2 napra 6 400 Ft + ÁFA 6 400 Ft + ÁFA  
1 napra  3 200 Ft + ÁFA 3 200 Ft + ÁFA 

*A konferencián a Világítástechnikai Társaság nyugdíjas tagjai, illetve a diákok (korlátozott 
számban, az oktatási intézményen keresztül történő jelentkezés esetén) 3 000 Ft regisztrációs 
díjjal vehetnek részt. Ezen kedvezményes részvételi díj csak az előadásokon való részvételre 
jogosítja fel a jelentkezőt. 

A részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvételt és a kiadvány költségét, melyről a 
jelentkezést követően számlát küldünk. A számlában a szervezési költség és a választható 
étkezés külön feltüntetésre kerül.  

 

A részvétel lemondása csak írásban, legkésőbb 2015. január 30-ig lehetséges. Ennek 
elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.  

A részvétel feltétele a részvételi díjnak a MEE VTT számlájára 2015. január 30-ig való 
beérkezése. 

A jelentkezések elfogadásáról értesítést küldünk. 

A jelentkezési lapot, valamint a nyilatkozatot a vtt@vilagitas.org e-mail címre kérjük 
küldeni.  

 

Várjuk a LED világítás iránt érdekl ődők jelentkezését! 
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