Beszámoló a MEE VTT 2013 évben végzett tevékenységéről
A 2013-ban tartott választások eredményeként megújult a VTI' elnöksége. Négy

ﬁatal kollega került a héttagú testületbe. E tény elég sok tekintetben befolyásolta az
elnökség elmúlt évi munkáját. Sikerült új kezdeményezéseket bevezetni, másokat
feleleveníteni. Az elnökség új tagjai fokozatosan bekapcsolódnak a testület

munkájába. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, az elnökségi tagság rengeteg
feladattal, munkával jár. A fiatalitás pedig elengedhetetlen, amennyiben azt
szeretnénk, hogy a VTT hosszútávon életképes szervezet maradjon. Természetesen,

igyekeztünk ugyanolyan sokrétű tevékenységet folytatni, mint a korábbi években.
Tekintettel arra, hogy az elnökségben alelnök cserék voltak a választásokat
követően, ezért a témánkénti felelösként helyenként két kollega nevétjelöltem meg.

1. Rendezvények (Almási Sándor, Mancz lvette)
-

Februárban megszerveztük a IV: LED Konferenciát, amelyen 178 fő résztvevő és

9 kiállító volt jelen az Óbudai Egyetemen. A rendezvény főszervezője Molnár

Károly volt.

-

Áprilisban megszerveztük a 44. Közvilágítási Ankétot Debrecenben az Aranybika
Szállodában. A résztvevők száma 112 fő volt és sajnos mindössze 2 kiállító
tisztelt meg jelenlétével. Föszervező Almási Sándor volt, közreműködött a MEE
Debreceni Szervezete.

-

Sikeres rendezvénynek bizonyult a Construma kiállításon szervezett
világítástechnikai szakmai napunk, amelyen 291 fő regisztrált. Tény, hogy MMK
által elismert továbbképzésnek számított a rendezvény, amelyen a résztvevők

kreditpontot szereztek. Előadást tartott Szőke Tamás, Esztergomi Ferenc, Kovács

Csaba, dr. Vetési Emil.

-

Ugyancsak 2013-ban szerveztük meg a félvezető világításról szóló szemináriumot
a Veszprémi Egyetemen. A jelentős érdeklödésnek köszönhetően (40 fő) két
csoportba kellett osztani a résztvevőket. A VTI' gondoskodott a résztvevők
térítésmentes utaztatásáról.

-

Az előadásokat és mérésbemutatókat Dr. Schanda János, Dr. Szabó Ferenc és
Csuti Péter tartották.

-

Szeptemberben megrendezésre került a Kutatók éjszakája. Ez alkalommal a Vl I
a Dürer udvarban volt jelen az eseményen. Segítséget nyújtottak: Némethné dr.

Vidovszky Agnes, Vas László, Varga Károly, Németh Zoltán és néhány BME-s
kollega.
-

Szándékunkban állt megszervezni egy Világítási Fórumot helyettesítendő az
egykori Oszi Ankétot, de érdeklődés hiányában ez elmaradt.

2. Nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése (Schwarcz Péter)
A 2013. évi krakkói LUX-EUROPA konferencián Csuti Péter és Szabó Ferenc
kollégáink vettek részt. Az akadályoztatás miatt az Igazgató Tanács ülésén
Schwarcz Péter nem tudott részt venni. A következő konferenciát 2017-ben
Szlovénia rendezi.

A 2013-as LIGHT-SVETLO (Cseh-Szlovák) konferencián Némethné dr. Vidovszky
Agnes, dr. Schanda János és Schwarcz Péter képviselték a VI l-t. Peter Dehoff

és Dionyz Gasparovsky urakat meghívtuk a 2014-es LED konferenciára.

A CEN-ben Schwarcz Péter folyamatosan figyelemmel kíséri az európai világítási
szabványok fejlődését. A megújított útvilágítási szabvány megjelenése 2014. év
végén várható.

A

CIE

vezetésében

jelentős

változások

történtek/történnek:

Lemondott a szabványokért felelős alelnök és az ügyvezető is. A szabványokért

felelős alelnőki posztot Ad de Viser veszi át. Az ügyvezető utódjának kiválasztása

folyamatban van.

Az ISO 274 világítási szabványokért felelős munkabizottság is új vezetőt keres. A
bizottság a munkaterv kialakítását még a jelenlegi vezetővel befejezi.

Az Európai Bizottság a rendelettervezeteit megküldi a tagországoknak
esetenként
tervezetekről
tárgyú
véleményezésre.
A világítástechnikai
tájékoztatást kapunk, s ezeket véleményezzük. Az elmúlt egy évben három ilyen

eset volt. Mindannyiszor azt az ígéretet kaptuk, hogy a magyar válasz kialakítása

során figyelembe veszik javaslatainkat.

3. Oktatás, szakmai képzés (Molnár Károly, Csuti Péter)
E területen nem tőrtént semmi az elmúlt évben. Remélhető, hogy a témáért felelős
alelnök aktívabb lesz ebben az évben.

Szemináriumok szervezése: (Molnár Károly, dr. Szabó Ferenc)
Cél: a VTT tagsága számára közérthető, informatív, aktuális témákat
feldolgozó, gyakorlatias szakmai előadások, bemutatók szervezése.
Megvalósult szemináriumok 2013-ban:

- A választások előtt januárban és márciusban szerveztünk szemináriumot.
- 2013. június: Hallgatói Ankét, előadók: Óbudai Egyetem, BME és a Veszprémi
Egyetem végzős diákjai. Bemutatásra kerültek a világítástechnikai témájú
Szakdolgozatok.

- 2013. szeptember: Beszámoló a regensburgi LEDLight4U, SSL4EU
workshopról (Schanda János, Csuti Péter, Szabó Ferenc, Pannon Egyetem)

- 2013. október: Különböző hullámhosszúságú fények hatása a gabonafélék

fagytűrésére (Novák Alíz, MTA Agrártudományi Kutatóintézet)

l

- 2013. november: Beszámoló a Lux Europa nemzetközi konferenciáról (Sávoli
Zsolt, Schwarz Péter, Csuti Péter, Szabó Ferenc, Pannon Egyetem)

Céges bemutatók szervezése: (dr. Szabó Ferenc)
Cél: a VTT jogi tagjai számára bemutatkozási lehetõség, interaktív szakmai

kétirányú kommunikációs lehetöség a tagság között.
bemutató,
Elfoglaltság miatt ez a terv sajnos nem valósult meg, 2014 során várhatóan

sikerül energiát csoportosítani a szervezésbe.

4. PR Kommunikáció (Nádas József)
A kor követelményeinek megfelelõen a V`l`l`-röl széles körben megismerhetö

információk valamint a tagságnak szóló hírek, felhívások és letölthetö anyagok a
weblapunkon találhatók meg. A honlapot összevontuk a korábbi társlap LEDCafé-val és technikailag teljesen, arculatilag visszafogottan átalakitottuk. Az
átalakítás kiterjedt a pontosított menürendszerre, a letölthetö tartalmakra,

cikkelhelyezésekre. Feltöltöttük a Fény hírlevél valamennyi korábbi lapszámát.

Kialakítottuk a képgalériát, összegyüjtésre került több mint 2500 fotó a Társaság
rendezvényeiröl, melyek feltöltése jelenleg folyamatban van. Az átalakítás
technikai támogatásáért köszönet illeti Horváth Márkot.
Fent vagyunk a Facebookon, valamennyi fontosabb hírünk az ottani hírfolyamban
is megjelenik. A weboldalunknak 200 regisztrált tagja, a Facebook oldalunknak

150 állandó követője van. Az internetes jelenléttel nem csak hatékony
tájékoztatást szolgálunk, hanem fiatal tagtársakat is szeretnénk minél nagyobb
számban bevonni az aktiv egyesületi életbe.

Hosszabb szünet után tavaly óta ismét megjelenik a Fény hírlevél, kéthavi

gyakorisággal. Terjedelmében tovább gyarapodott, új rovatokkal lett gazdagabb,
az informatív és tartalmas kiadvány valódi folyóirattá vált. Köszönet illeti Barkóczi
Gergely szerkesztöt.
Lehetövé vált elektronikus felületeinken szakmai hirdetések megjelentetése,

kidolgoztuk ennek jogi hátterét, szabályzatait, tarifarendszerét.

Saját hirdetésinket szintén az elektronikus felületekre koncentráltuk, fejlesztettük
kapcsolatainkat médiapartnereinkkel, illetve közösségi médiában és google
keresőben is hirdetjük magunkat. A hirdetési stratégia sikeres volt, ezt a kamarai
pontok hiányának handicap-jével induló, de nagyon sikeres LED Konferencia
magas részvételi száma is alátámasztja.

Szakmai Kiadványok: (Némethné dr Vidovszky Ágnes)
Elektrotechnikában a lezárt 2013. évben sajnos nem jelent meg elég
világítástechnika témájú cikk. Gyakorlatilag minden hónapban jelent meg ugyan
valami hír, tehát beszéltek rólunk, de komoly szakmai cikk sajnos kevés volt.

Nagyon szépen köszönjük a kollégák segítségét és az értékes beszámolókat a

szakmai rendezvényeinkröl, de ez kevés, több kell! Sajnos az is igaz, hogy aki ír,
annak a cikkét néha 3-szor kell elküldeni, mert elvész az éterben.

Jó hír az egyetemeknek, oktatási intézményeknek, hogy az Elektrotechnika mégis
csak szakmai nagyágyú lesz és nem bulvár lap. Ezen túl a cikkek lektoráltak lesznek,
de a lektorálás titkos lesz.

5. Szakmai érdekvédelmi és hatósági kapcsolatok kiépítése
(Némethné dr, Vidovszky Agnes)

Szabályzatok készítése:

A VTT SZMSZ-e elkészült, az egy ideig hozzászólásra a honlapon is

rendelkezésre állt. A Civil törvény miatti MEE változások csak az évi rendes
közgyűlésen fogadhatók el. A \fl'T okiratainak módosítására csak ezután
kerülhet sor. Az alapszabályt is módosítani kell, és a még el nem fogadott

SZMSZ-t is. Várjuk a MEE változásait. Az okiratok elfogadására rendkívüli
közgyűlést kell majd összehívni.

Hatósági és érdekvédelmi kapcsolatok kiépítése:
a. A VM kérésére véleményeztük a WEE Direktíva alapján készült Kr tervezetet.

Úgy tűnik sikerült elérni két dolgot: a bevezetésre kerűlö utalványok értékét

kérésünkre jelentősen csökkentették (500 és 300 Ft-ról 50 Ft-ra), és az
utalványozási rendszer nem terjed ki a cégekre.

MSZT-vel, annak a szakmai bizottságával (MSZT/MB 838 Világítástechnika

műszaki bizottság) a kapcsolat továbbra is nagyon jó. Támogatni kellene az MSZ

EN12464-1:2012 ford ításának kiadatását.

Egyebek: Kıözvilágítási rendelet (tv) tervezet szakmai anyaga még az elözó évben
elkészült. Atadtuk a Kamarának is. A kérés az volt várjuk meg a kamarai

választásokat, utána lehet lépni. Megnéztem a Kamara honlapját, 2014.04.07-re van

kiírva küldött gyűlés a budapesti és Pest megyei Kamarában. A szakmai
tagozatoknál az Elektrotechnikai és Épületvillamossági tagozat ,,legfrissebb híre”
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No comment.

6. Szakmai bizottságok: (Mancz lvette)
-

LED

mubi:

feladata

a

LED-es

világítótestekkel

szemben

támasztott

követelmények aktualizálása. Vezető: Kovács Csaba, munkabizottsági tagok:

Zaymus Vince, Schwarcz Péter, Esztergomi Ferenc, Szőke Tamás, Mancz lvette.
A Közvilágítási Ankéton bemutatásra kerül a bizottság munkájának eredménye
-

A gyalogos átkelöhelyek vílágításával kapcsolatban alakul/alakult mubi. A tagok

felkérése régen megtörtént, de sajnos az első ülés még nem jött össze. Bizottsági
tagok: Schwarcz Péter; Szőke Tamás, Lángné Márta Antal Zoltán, Esztergomi
Ferenc és az út ügytől Zeller Márta. Ha valaki érez magában erőt ehhez, a mubi
vezetője N. dr Vidovszky Ágnes köszönettel veszi jelentkezését.

7. Szervezeti kérdések (Nádas József)

-

A tagnyilvántartás revíziőja megtörtént, ennek része volt a több éve tagdíjat nem
fizető, vagy még soha nem fizető tagtársainkkal a tagsági szándék tisztázása.
Ennek következtében egy év alatt 50 fő lépett ki. A tagdíjﬁzetés csak az egyik,

nem is a legjelentősebb bevételi forrása a VTT-nek, ugyanakkor szabálytalan és
méltánytalan a tisztességesen fizető tagtársakkal szemben a nem-fizetők

tagságban tartása. A tagfelvétellel

adatszolgáltatást,

kapcsolatban szigorúbban vesszük az

a tagdíjﬁzetést beléptetés előtt és ezt a jövőben

konzekvensen fogjuk követni.

-

Ugyanakkor jelentős

számú

új

belépő tagtárssal

gazdagodtunk,

is

ennek

köszönhetően az aktív tagok száma csak 24-el csökkent.
Ez megközelíti a tavalyi létszámot. A tagság diák - aktív - nyugdíjas
korösszetétele nem változott jelentősen.

~

A tagnyilvántartásban adatbekérésekkel frissítettük az adatokat, köszönet a

tagságnak a nagyszámú korrekcióért, és a sok visszajelzésért. Köszönet illeti
Asbóth Zsuzsát a tagrevízióban és az adatfrissítésben való közremüködéséért.

-

A tagnyilvántartásból rendszeresen készítünk statisztikákat,
taglétszám hatékonyabb bővítése érdekében használunk fel.

-

Jogi tagjaink esetében a cégátalakulásokból származó természetes fluktuáció
miatt ezek száma kettővel kevesebb.

melyeket

a

8. Egyebek

2013-ban a MEE által díjazott tagtársaink:
-

Bláthy d íj: Almási Sándor

-

Urbanek díj: dr. Vetési Emil

-

Életpálya díj: Szőnyi László

VTT díjasok:
-

Pollich díj a világítástechnikai Társaságért: Almási Sándor

-

Sziráki-Gergely díj a Magyar Világítástechnikáért:

Deme László

9. 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 Fövárosi Bíróságon (Törvényszék) nem önálló

aláírási joggal bejegyzett szervezet jelenleg. A közeljövőben változás várható.

Összes beveteı:

Saját tőke:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Személyi jellegű ráfordítás:
Tárgyévi közhasznú eredmény:

10 166 eFt

25 326 eFt
7 398 eFt
2 148 eFt
-750 eFt

Ezúton szeretném megköszönni aktív tagjaínknak és az elnőkségnek a 2013. évben
kifejtett tevékenységét, segítségét. Nélkülük nem számolhattam volna be ilyen
gazdag, eseménydús szervezeti életről. Akiről ez alaklommal sem szabad
megfeledkeznünk: Petrikovics Zsuzsa irodavezetőnk, aki jelentős szakmai
tapasztalatával jelentősen hozzájárul a VTT programjainak sikeres lebonyolításához,
tevékenységének zökkenőmentes bonyolításához.

Köszönöm figyelmüket!
_ 's
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Elnök

Budapest, 2014.04.08

