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Közvilágítási ankét
Társaságunk idén a XLII. Közvilágítási Ankétot 2011. május 19.-én és 20.-án Sárospatakon, a
MEE ÉMAKO Szervezetével közösen rendezi meg.
Az előadásra történő jelentkezés határideje március 18!
Tekintettel azonban arra, hogy várhatóan az előadásoknál túlkínálat lesz, kérjük, hogy a jelentkező
előadók mielőbb küldjék meg az előadásuk címét és rövid kivonatát a VTT titkárságára.
A korábbi alkalmakhoz hasonlóan, tagjainknak és támogatóinknak lehetőséget adunk termékeik
kiállításon történő bemutatására. A kiállítási terület limitált nagysága miatt ez évben a kiállításra
történő jelentkezés határidejéül április 15.-ét határoztuk meg, az árat pedig nettó 15.000,- Ft/m2-ben
állapítottuk meg, Itt is felhívjuk figyelmet, hogy a helyek választása és kijelölése jelentkezési
sorrendben történik, tehát ilyen irányú szándékokat is mielőbb jelezni kell a titkárságon.
(meevtt@gmail.com)
Sárospatakon az ankét szakmai részét a Comenius Tanítóképző Főiskolán tartjuk majd. Az
étkezések, egyéb rendezvények helye, valamint a szálláshelyek Sárospatakon a Bodrog
Szállodában, valamint Sátoraljaújhelyen a König Szállodában lesznek.
Az ankéton történő részvétel jelentkezési határideje április 15, ezután csak lényeges (20-25%) felárral
és kollégiumi elhelyezéssel tudunk jelentkezést elfogadni. A lehető legkedvezőbb árak elérése
érdekében a szervezők még tárgyalásokat folytatnak.
A jelentkezési díj meghatározása után a jelentkezési lapot is elérhetővé tesszük.
Kellő számú jelentkezés esetén az ankét után borkóstolásos vacsorát, 21.-re pedig autóbuszos
zempléni kirándulást szervezünk.
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Kérjük, hogy az ankét időpontját jegyezzék elő, a szükséges jelentkezéseket lehetőleg minél
előbb tegyék meg!
Az alábbiakban megadjuk még a szervezőbizottság elérhetőségét is.
Szervezőbizottság elnöke:
Almási Sándor
Tel:
30/940-4534
E-mail: almasi.s@schreder.hu

Társszervező:
Orlay Imre MEE Miskolci Szervezet
Tel: 20/940-3160
E-mail: imre.orlay@emasz.

Világítástechnikai Társaság titkársága:

P. Asbóth Zsuzsa
Tel:
30/537-9897
E-mail:meevtt@gmail.com

A szervezőbizottság tagjai:

Kiállítás szervezés: Hoffmann Iván
Tel:
20/928-1194
E-mail: gorbi@hofeka.hu

Előadások szervezése:
Hódos Jirina
Tel:
20/922-7136
E-mail: jirina.hodos@bdk.hu

Pécsi Tivadar
Tel:
30/518-7293
E-mail: tivadar.pecsi@gmail.com

II. LED konferencia
Nagy sikerrel zárult a VTT és az Óbudai Egyetem rendezésében lezajlott II. LED konferencia. A
„Találjuk meg együtt a LED-ek helyét a világítástechnikában” mottójú rendezvényen 305 résztvevőt
regisztráltak. Az esemény védnökségét Nagy Andor képviselő úr, az Országgyűlés Fenntartható
Fejlődésért Bizottságának elnöke vállalta.

A konferencia megnyitása
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Kerekasztal-beszélgetés a LED-ek alkalmazási problémáiról

A kiállítás és a poszter szekció

Hulladékkezelési díj
A fényforrások hulladékkezelési díjának a számlákon elkülönített módon történő feltüntetésével
kapcsolatban a VTT vezetősége a következő tartalmú levéllel kereste meg a Vidékfejlesztési
Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztályát:
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX.23.)
Korm. rendelet 19. § (2) 6. bekezdése 2011. február 13.-át jelöli meg végső dátumként, amíg a
hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek elkülönítetten megjeleníthetőek a termék számláján.
Számításaink szerint, amennyiben ezt a dátumot követően a hulladékkezelési díjat a termék árába
építik a gyártók, a nagy-, és kiskereskedők árrésüket már erre az árra teszik rá, aminek jelentős
árnövelő és egyben inflációgerjesztő hatása lesz. Az inflációgerjesztő hatás mellett a nyomon
követhetőség és ellenőrizhetőség szempontjából is fontos az elkülönített feltüntetés. Javasoljuk a
ennek a határidőnek a kitolását. Esetleg a Kr. módosítása nélkül is van mód a hulladékkezelési díj
külön feltüntetésére?
Kérem mielőbbi szíves tájékoztatását fenti kérdésben, mivel a Kr.-ben foglalt határidő rövidesen lejár
és a hazai világítástechnikával foglalkozó cégek jogszerűen kívánnak eljárni a továbbiakban is ez
ügyben.
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A 264/ 2004 (IX.23.) Korm. rendeletben meghatározott határidővel kapcsolatosan az alábbiakról
szeretném tájékoztatni. Azért nem tartalmaz a 310/2010 (XII.23.) Korm. rendelet a hulladékkezelési
költségre vonatkozó határidőt, mert a jelenleg hatályban lévő Európai Uniós direktíva erre
vonatkozóan nem tartalmaz más rendelkezést.
Folyamatban van az Európai Uniós Direktíva felülvizsgálata. A felülvizsgálat közben felmerült a
hulladékkezelési díj megjelenítésének a kérdése. Ebben a tagállamok nem egységes álláspontot
képviselnek. Vannak olyan tagországok, amelyek nem ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a díj külön
megjelenjen. A mi javaslatunkban az szerepel, hogy legyen lehetőség ennek a díjnak a
megjelenítésére. Ez a javaslat szerepel a tervezetben, de természetesen csak akkor lehet ezt
véglegesnek tekinteni, ha a direktíva elfogadásra kerül.
Úgy gondolom, hogy mivel az EU jogszabály módosítása lehetőséget adhat arra, hogy a
hulladékkezelési díj megjelenhessen külön a számlán, jogi szempontból megvizsgáljuk, hogy van-e
lehetőség arra, hogy a jogszabályunkat úgy módosítsuk, hogy a hulladékkezelési díj megjelenítését az
EU-s Irányelv módosításának az elfogadásáig fenntarthassuk.
Természetesen amennyiben a módosítás eredményeképp ez a lehetőség az EU-s Direktívában
elfogadásra kerül, ezt a mi jogszabályunkban is fenn lehet tartani.
Szakmai szempontból támogatjuk a hulladékkezelési díj megjelenítését a számlákon.

CIE hírek
Tisztelt VTT Tagok és érdeklődők !
Ezúton szeretnénk mindenkit értesíteni, hogy Csuti Péter - a CIE MNB és a VTT égisze alatt - 2011.
március 1-én 16 órakor előadást tart " Teljesítmény LED-ek optikai mérése (A CIE TC2-63-as
munkabizottságának eddigi eredményei)" címmel a BME D. épület 401. előadó termében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tájékoztatni szeretnénk továbbá, hogy a http://www.cie-hungary.hu/ honlap is megnyílt. A másik
működő elérhetőség pedig a http://cie.mogi.bme.hu .

Hongkongi kapcsolat
Hongkong megkerülhetetlen szerepet tölt be a Kínával való nemzetközi kereskedelemben és Kína
harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere a USA és Japán után. Kínához való közelsége
folytán, Hongkong a régió trendformálójává vált, ahol a kínai piacra szánt termékek először
mutatkozhatnak be. 2009-ben több mint 18 millió kínai látogató érkezett Hongkongba, és 2010.
január-szeptember között a látogatói szám 23,7%-kal növekedett az előző évi adatokhoz képest. Mivel
egyre több és több magyar cég szándékozik kereskedelmi kapcsolatait szorosabbra fűzni Kínával,
Hongkong – mint Kína ablaka -, lehet a legmegfelelőbb partner a globális piacokkal való összeköttetés
megteremtésére és a kínai kereskedelem gyors felfuttatására. A Kínai – Hongkongi Szoros Gazdasági
Együttműködési Egyezmény (CEPA) értelmében a magyar vállalkozások vámmentesen léphetnek be
a kínai piacra hongkongi partnercég segítségével.

FÉNY – a MEE Világítástechnikai Társaság hírlevele, 2011-2

5

Évtizedek óta Hongkong folyamatosan a világ legszabadabb gazdasága. A dinamikus várost
leginkább az alacsony adók és a tőke illetve az információ szabad áramlása jellemzi. Mint a világ
legszolgáltatás-orientáltabb gazdasága (a GDP több mint 90%-át a szolgáltató szektor adja),
Hongkong népszerűsége töretlen a külföldi cégek körében, akik ide helyezik regionális vagy
képviseleti irodájukat az ázsiai és kínai üzleti ügyeiket intézendő. Hongkong, Ázsia pénzügyi központja
és kulcsfontosságú offshore centruma a kínai vállalkozásoknak illetve a Kínába irányuló befektetések
legjelentősebb platformja is egyben.
A Hong Kong Trade Development Council üzleti szemináriumot szervez "Hongkong: Az Ön partnere
az üzleti sikerhez" címmel, ahol hongkongi és helyi üzletemberek osztják meg tapasztalataikat, és
adnak gyakorlati tanácsokat a kétoldalú üzleti lehetőségekről.
Helyszín:

Corinthia Grand Hotel Royal, Bálterem (I. emelet)
VII. Budapest, Erzsébet körút 43- 49.

Időpont:

2011. március 8. (kedd), 10:00 – 14:00 konferencia és állófogadás

Vitaindító előadók:

Ms Margaret Fong, Vezérigazgató-helyettes
Hong Kong Trade Development Council

Vendég előadók:

Mr. David Kuk, Igazgató, DCH Logistics Co. Ltd.
Dr Szedlacskó Zoltán, a Magyar – Hongkongi Üzleti Szövetség elnöke
Králik István, Igazgató, Videxim Holding Co

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a terem korlátozott befogadóképessége miatt a jelentkezéseket a
visszaérkezések sorrendjében regisztráljuk. A részvétel ingyenes, cégenként 1 db meghívót tudunk
biztosítani.
Jelentkezési határidő: 2011. MÁRCIUS 3.(csütörtök)

Tel: (06-1) 224-7776, 224-7772
Fax: (06-1) 224-7769

Román világítási konferencia
A 2011. május 18-20. között "Light and community" címmel megrendezésre kerülő konferenciára
március 1-ig lehet előadásokkal jelentkezni.
A rendezők szerint konferencia a térség legösszetettebb világítási rendezvénye lesz, amely egy tető
alá hozza a különböző szektorok világítási technikáit, a beszállítói lánc fokozatait, olyan eseményt
teremtve, amelyen az ipar minden résztvevője megtalálja azt a megoldást, amire szüksége van.
További tájékoztatás a www.rlc.org.ro oldalon található.
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Szabványfigyelő
Az MSZT a következő szabványok Jóváhagyó Jegyzékes Közleménnyel (fordítás nélkül, angol
nyelven) történő bevezetését tervezi:
Magyar
azonosító
jelzet

Magyar cím

Angol cím

Forrás hivatkozási
száma

MSZ EN
60081/A4

Két végükön fejelt fénycsövek. Double-capped fluorescent EN
Működési követelmények (IEC lamps. Performance
60081:1997/A4:2010
60081:1997/A4:2010)
specifications (IEC
60081:1997/A4:2010)

MSZ EN
60598-2-20

Lámpatestek. 2-20. rész:
Egyedi követelmények.
Díszvilágítási füzérek (IEC
60598-2-20:2010, módosítva)

Luminaires. Part 2-20:
Particular requirements.
Lighting chains (IEC
60598-2-20:2010,
modified)

EN 60598-2-20:2010

MSZ EN
61231

Nemzetközi lámpakódolási
rendszer (ILCOS) (IEC
61231:2010)

International lamp coding
systems (ILCOS) (IEC
61231:2010)

EN 61231:2010

MSZ EN
61549/A2

Különféle lámpák (IEC
61549:2003/A2:2010)

Miscellaneous lamps (IEC
61549:2003/A2:2010)

EN
61549:2003/A2:2010
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