Beszámoló a MEE VTT 2010. évi tevékenységéről
A Világítástechnikai Társaság 2010-ben, fennállásának 15. évében nagyon
széleskörű tevékenységet végzett. Rendezvényein többségének színhelye a
Világítás Háza volt. Most a számadás készítésekor elmondhatom, hogy
köszönhetően az aktív tagjainknak és a régi illetve az elnökségi tagok önzetlen
munkájának, a mögöttünk hagyott évben elért eredmények sokatmondóak,
önmagukért beszélnek. A hagyományos rendezvényeink mellett újakat is
szerveztünk, amelyek sikeresnek bizonyultak.
1. Rendezvények
-

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karával közösen
megszerveztük az I. LED Konferenciát. A téma újszerűsége miatt a
rendezvényen 260 résztvevő és 25 kiállító cég jelentkezett be. A február 2324-én tartott konferencia sikeressége az elhangzott színvonalas
előadásoknak is köszönhető. A programbizottságot Dr. Schanda János
vezette. A szervezésben Molnár Károly, Mihalik Gáspár, Kovács Gábor, és
még sok más kollega nyújtott hathatos segítséget.

-

A 41. Közvilágítási Ankétra Harkányban került sor Társaságunk és a MEE
pécsi szervezetének rendezésében. A résztvevők száma 120 fölött volt.
Sajnos kiállító cég a szokásosnál szerényebb számban jelent meg a május
13-14-i rendezvényünkön. A szervezés oroszlánrészét Tóth Zoltán és Kovács
Gábor (pécsi szervezet végezte.

-

A Világítástechnikai Ankét 2010-ben - tekintettel a LumenV4 konferenciára nem került megrendezésre.

-

A VTT immár harmadik alkalommal vett részt a Kutatók éjszakája programon
saját standdal, bemutatóval. A szeptember 24-i viszonylag korai sötétedés
látványossá tette a rendezvény legfényesebb kültéri standját, amely a VTT-é
volt. A fényeink ez alkalommal is rengeteg látogatót, érdeklődőt vonzottak a
standunkhoz a Millenáris Parkban. Tóth Zoltán, Schwarcz Péter, Molnár
Károly, Vas László, dr. Borsányi János, Csuti Péter, stb. kollegák igyekeztek
válaszolni az érdeklődők kérdéseire.

2. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése:
-

A LUMEV V4 Visegrádi Országok Világítási Konferenciának ezúttal a cseh
kollegák voltak a házigazdái Brnoban. Küldöttségünk 5 előadást és 3 poszter
előadást mutatott be. Hazánkból 37-en vettünk részt a június 23-25-e között
szervezett rendezvényen. A buszköltséget a VTT vállalta. Almási Sándor
szervező munkáját Hódos Jirina kapcsolattartóként hatékonyan segítette.

-

A 2010-es szlovák világítástechnikai konferencián nem vettünk részt, ám a
SVETLO-LIGHT 2011 konferencia tudományos bizottságába meghívást
kapott: Dr Schanda János és Schwarcz Péter.
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-

Meghívást kaptunk szlovén barátainktól az éves konferenciára, de nem volt
mód elmenni.

-

Meghívást kapott Dr. Schanda János és Schwarcz Péter a román kollegáktól
a 2011. júniusi konferencia tudományos bizottság munkájába:.

-

6 fő vett részt,a Németországban megtartott Licht Konferencián, 1fő a VTT
támogatásával, beszámoló sajnos még nem történt meg.

-

Két kollegánk részt vett és előadást tartott a „Darmstadti Világítástechnikai
Napok” rendezvényen (2010. szept. 20-22)

-

-

-

.
A CEN-ben aktív, „mindennapos” a részvételünk az MSZT égisze alatt. Minden
szavazásra ment magyar szavazat, a legtöbb tervezetet érdemben
véleményeztünk és javaslatokkal éltünk. 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. 2010
márciusában Budapesten volt a tagszervezetek igazgatóinak soros ülése. A
résztvevőket a VTT meghívta egy buszos esti városnézésre. 2011-es tagdíj
finanszírozására új megoldást kell találni, mert a GE a továbbiakban nem
kíván ebben részt venni. Ugyanakkor több kisebb cég jelezte érdeklődését,
melyekkel tárgyalásban vagyunk.
A tavalyi Közgyűlés döntése alapján a VTT tagja a CIE-nek, tehát
Magyarországot a VTT képviseli a Nemzetközi Világítástechnikai
Bizottságban. Eddig az MTA látta el ezt a feladatot és fizette a tagdíjat. A CIEnek minden tagországban nemzeti bizottságai működnek. A CIE MNB a VTT
keretein belül fejti ki tevékenységét – ennek a vezetője Dr. Ábrahám György,
aki természetesen a VTT tagja.
A CIE MNB-nek divíziói vannak, amelyek részt vesznek a nemzetközi
szervezet munkájában.
Ezek: a látás és szín; a fénymérés; a belső téri világítás; a közlekedési
világítás és jelzések; a kültéri világítás; a fotobiológiai hatások; a képi
technológiák.
Magyarország részéről szakembereink részt vesznek az egyes divíziókon
belüli Technikai Bizottságok munkájában, ahol a nemzetközi szabványok
készülnek. A CIE MNB vezetése és a VTT program szervezői egymással
koordinálva szakmai előadásokat szerveznek – ezek újabban közös VTT – CIE
előadásokként kerülnek megrendezésre.

3. Oktatás, szakmai továbbképzés
-

Egynapos szakmai továbbképzést tartottunk több mint 50 közvilágítási
villanyszerelő részére 2010 októberében. Oktatók dr. Borsányi János, Kovács
Béla, Molnár Károly és Schultz Gábor részvételével több mint 50 fő részére.

-

Folytatódott szeminárium sorozatunk is a Világítás Házában. A két hónapos
nyári szünet és a program egybeesések kivételével minden hónapban
megtartottuk azt. Az érdeklődés az előadások témájának függvényében
változó volt. Előadást tartottak többek között: dr. schanda János, dr. Borsányi
János, Molnár Károly, Ruzsics János, stb.
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4. Kiadványok, szakirodalom szerkesztése
-

Örömmel számolunk be újabb, a nyolcadik Világítástechnikai Évkönyv 2010 évi
megjelentetéséről. Bátran kijelenthetjük, hogy évkönyvünk évről-évre egyre
színvonalasabb. A sikeres és nagy érdeklődésre számot tartó évkönyvet
Kovácsné Jáni Katalin szerkesztette. A „Mivel, hogyan, mennyiért világítsunk?”
tematikájú évkönyvünk iránti érdeklődés olyannyira jelentős, hogy a recenziók
megjelenését követően alig győzzük postai utánvéttel megküldeni az
igénylőknek.

-

Az év folyamán a FÉNY hírlevél 7 száma jelent meg, Arató András
szerkesztésében. Hírlevelünk minden száma (még visszamenőlegesen is)
bekerült az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumába.
A VTT már több mint 12 éve jelen van az interneten. A www.vilagitas.org című
honlapunk látogatottsága egyre jelentősebb. tagtársunk, Mihalik Gáspár a
honlapunk szerkesztője.

-

-

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 várható korlátozása és a
közvilágítás helyzete voltak a leggyakoribb riport-témák.

-

Az Elektrotechnika folyóiratban az elmúlt évben a 11. és 12. szám kivételével
minden számban volt Világítástechnikai cikk, néhány számban több is. A
világítástechnika rovat szerkesztője, Némethné dr. Vidovszky Ágnes.

5. Szakmai érdekvédelmi és hatósági kapcsolatok kiépítése
-

Elkészítettük a Közvilágítási törvénytervezet szakmai anyagát, sajnos az NFM
kapcsolat megszakadt személycsere miatt, a kapcsolat felvételt szorgalmazzuk.
Hírek szerint az ez évi törvénykezési rendben elő van irányozva a közvilágítás
kérdésének a rendbe tétele. A munkában részt vettek: Bobula András,
Esztergomi Ferenc, Horváth László, Mancz Ivette, Németh Attila, Némethné
Vidovkszy Ágnes, Sághi Imre, Szabó Tibor, Szilas Péter

-

MSZT-vel is van kapcsolatunk, ami nagyon jól működik a szakmai bizottsággal
(MSZT/MB 838 Világítástechnika műszaki bizottság), az MSZT sajnos túl
bürokratikus intézmény.

-

Az 1009 sz. ÁSZ jelentésben figyelembe vették a VTT álláspontját, javaslatát.

-

Egy szakmai jellegű panasszal a NFM-hez fordultunk. A kivizsgálás módja és a
válaszlevél nem volt kielégítő a VTT részére. A jövőben igyekszünk szorosabb
együttműködést kialakítani a hatósággal.

-

„LED a közvilágításban” címmel szakmai állásfoglalást dolgoztunk ki és
jelentettünk meg. Az előkészítő csapat tagjai: Esztergomi Ferenc, Kulcsár Ferenc,
Láng Ernő, Mancz Ivette, Dr Schanda János.
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6. Szervezetépítés, tagsági kapcsolatok
-

2010. április 6-án megtartottuk a VTT választási Közgyűlését. A korábbi elnökség
4 tagját újraválasztotta a tagság és két új tag kapott bizalmat a következő 3 évre.

-

Egyéni tagjaink száma a MEE TAR program szerint 228 fő. Tagdíját ebből a folyó
évvel együtt 99+1 fő rendezte (egy fő, Pollich Tamás, egyéni kedvezménnyel
rendelkezik). Kissé feledékeny volt és tagdíját csak a tavalyi évben rendezte 86
fő. Tagdíját 2009-ben, vagy korábban rendezte 42 fő. Ezen személyeket a
Tagnyilvántartásban lévő címükön postán értesítettük, illetve a TAR-ban szereplő
telefonos elérhetőségeiken megpróbáltuk elérni. Ez 11 esetben volt sikeres, ebből
2 fő jelezte, hogy már más területen dolgozik és tagsági viszonyát nem újítja meg,
a többiek jelezték maradási és tagdíjpótlási szándékukat, illetve gondolkodási időt
kértek. 19 fő nem adott meg telefonszámot, a megadott számon előfizető nem
kapcsolható, vagy legalább kétszeri hívásra nem sikerült elérni.

-

Tiszteletbeli tagjaink száma: 5 fő.

-

Jogi tagjaink száma: 33 cég

-

Rendkívüli Közgyűlést tartottunk a GE kérésére a GTB tagsággal kapcsolatosan.
Jó volt tapasztalni a tagságunk felelősségteljes véleménynyilvánítását ebben a
kérdésben.

-

2010-et jó hangulatú rendkívüli ünnepi Közgyűlésen búcsúztattuk, és
megtekintettük Almási Sándor és Budai Béla „15 éves a VTT” videofilmjét.
Szokásunkhoz híven átadtuk a VTT két díját. A Gergely- Sziráki díjat dr. Borsányi
János, míg a Pollich díjat Arató András kapta.

7. 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 2010. évi gazdasági eredményei:
•
•
•
•
•

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 19 380 eFt
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 11 241 eFt
Tárgyévi közhasznú eredmény: 2 805 eFt
Személyi jellegű ráfordítás: 4 416 eFt
Saját tőke: 24 399 eFt

8. Egyebek
-

A szakmai, oktatási és szakértői munkák elősegítése érdekében a VTT vásárolt
egy fénysűrűség mérő kamerát, amelynek bérlésére kidolgoztunk egy
alapszabályt.
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-

Önálló standdal vettünk részt a Construma szakkiállításon, melynek keretében
április 15-én szakmai napot tartottunk. A bemutatott 4 előadás nagy érdeklődésre
tartott számot.

-

Megkötöttük a MEE-vel az együttműködési és elszámolási megállapodást.

-

A paksi Atomerőmű megkeresésére elkészítettünk egy tanulmányt a létesítmény
világítására vonatkozóan (az izzólámpák kivonása utáni időszakra)

-

2010-ben 2,1 millió Ft működési költség támogatásra pályáztunk az NCA-nál és
300 ezer Ft-ot kaptunk, melyet a pályázati célnak megfelelően használtunk fel.

-

Általánosan:
Az aláírási jog körüli bizonytalanság nagyban hátráltatja a
pályázatok körüli adminisztrációt és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a
pályázatot emiatt nem fogadják be vagy el.

-

Március 24-én meglátogattuk a Paksi Atomerőművet. A buszköltséget a VTT
fedezte.
2010-ben során MEE által díjazott tagtársaink: Arató András (Déri díj); Budai Béla
(Kandó díj); Várkonyi László (Urbanek díj); Koztolicz István (Életpálya díj).

-

Ezúton szeretném megköszönni aktív tagjainknak és az elnökségnek a 2010. évben
kifejtett tevékenységét, segítségét. Nélkülük nem számolhattam volna be ilyen
gazdag eseménydús szervezeti életről.
Köszönöm figyelmüket!
Nagy János
elnök
Budapest, 2011. május 10.
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