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Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A VTT éves közgyűlését 2008. április 22-én 16.30.órára hívták össze. Mivel az első közgyűlés a 
résztvevők létszáma miatt határozatképtelen volt, 17.00 órakor megismételt közgyűlésre került sor, 
amely az alapszabály értelmében a megjelent résztvevők számától függetlenül határozatképes. 
 
A közgyűlést Némethné dr. Vidovszky Ágnes nyitotta meg, és ismertette a napirendi javaslatot, amely 
az előzetesen meghirdetett napirendtől annyiban tért el, hogy a MEE küldöttgyűlésére delegált 
küldöttek megerősítése elmarad, tekintve, hogy az egyesületi tagregisztráció még nem fejeződött be. 
A javaslat szerint a korábban delegált küldöttek mandátuma maradjon továbbra is érvényben. 
A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Első napirendi pontként Nagy János elnök tartotta meg éves beszámolóját, majd Major Gyula, az 
ellenőrző bizottság elnöke tette meg jelentését. Elmondta, hogy a VTT gazdálkodásában számviteli 
probléma nincs, a gazdálkodás a törvényes keretek között folyt. A Társaság bejelentkezett az ÁFA 
körbe, ez a visszaigényelt ÁFA-val az eredményt javította. Megállapította, hogy a kintlévőség állomány 
jelentősen csökkent, és kérte a beszámoló elfogadását.  Harmadik napirendi pontként Nagy János a 
VTT közhasznúsági jelentését ismertette (az elnöki beszámolót és a közhasznúsági jelentést lásd a 
mellékletben). 
 
Ezután következett a beszámolók elfogadása, nyílt szavazással. A közgyűlés résztvevői a 
beszámolót, az ellenőrző bizottság jelentését és a közhasznúsági jelentést egyhangúan elfogadták. 
 
Ezután az egyéb kérdések megtárgyalása következett. Szilas Péter felhívta a figyelmet, hogy jövőre 
lesz 100 éves a budapesti közvilágítás, amelyet méltó keretek között kellene megünnepelni. Nagy 
János megköszönte a figyelemfelhívást, és felkérte Szilas Pétert egy erről szóló cikk elkészítésére az 
ősszel megjelenő Világítástechnikai Évkönyvbe. 
 
Almási Sándor tájékoztatást adott a LUMEN V4 konferencián való részvételről. Elmondta, hogy a VTT 
autóbuszt indít a konferenciára, és a 2 évnél régebbi VTT tagok utazási költségét magára vállalja. 
 
Némethné dr. Vidovszky Ágnes tájékoztatott a 2009-es Lux Európa konferenciáról, amelyet 
Iszambulban rendeznek meg. Ismertette, hogy 2008-ban 5 új tag jelentkezett a VTT-be, a 
nyilvántartott taglétszám 248 fő. Ebből eddig 192 fő rendezte az idei tagdíját. 
 
Böröcz Sándor a Színháztechnikai Társaság nevében köszöntötte a VTT közgyűlését, és meghívta az 
érdeklődőket a Scenitech 2008 konferenciára és kiállításra, amelyet május 29-31 között a Győri 
Nemzeti Színházban tartanak. 
 
A közgyűlés ezután baráti beszélgetésekkel folytatódott és ért véget. 
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