
 

Világítástechnikai Társaság  

A MEE Világítástechnikai Társasága 

2014. május 15-16-án rendezi meg a  

XLV. Közvilágítási Ankétot Veszprémben. 

A konferencia helyszíne: Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér 

Veszprém, Brusznyai u. 2. 

Az elmúlt években eddig soha nem látott technológiai fejlődés zajlott le a világítástechnika 

terén. Ennek a folyamatnak csak egy eleme a LED- technológia, amelynek Társaságunk 

immár 5 éve külön fórumot is szervez. Látható, és az idei programunk is hűen tükrözi, hogy 

az elmélet helyét egyre inkább átveszi az új technológiai elemek gyakorlati alkalmazása, mind 

a korszerűsítés, mint pedig az üzemeltetés terén. Néhány érdeklődést keltő téma: 

 Tervezési elvek, lehetőségek 

 Közvilágítás korszerűsítési példák határainkon belül és kívül 

 Okos-rendszerek a közvilágítás üzemeltetésben  

 LED- technológiával összefüggő kérdések és trendek elemzése  

 Néhány izgalmas kitekintés és ankétunkat színesítő téma: vasúti világítás, dísz- és 

sportvilágítás, múzeumvilágítás 

 Szakmánkat érintő tudományos és szakmai hírek 

Az előadások témái várhatóan nem csak kíváncsiságunkat keltik fel. Az új és gyakorlati 

szempontú témák jelentős új tudásanyagot is adhatnak nekünk, túlmutatva a szűkebb szakmai 

ismereteinken akár az informatika, akár a gazdaságossági kérdések terén.  

Idén az Ankét mellett egy kísérő rendezvényre is lehet jelentkezni, amelynek során a 

közvilágítási lámpatestek gyakorlati méréstechnikáiba és az azokat alkotó LED-es modulok 

fotometriájába kaphatnak az érdeklődők bepillantást – egy rövid elméleti előadás után –a 

Pannon Egyetem Virtuális Környezetek és Fénytani Kutatólaboratóriumában az Ankét első 

napjának délelőttjén. 

Ennek jegyében invitálunk minden kedves érdeklődőt Ankétunkra és leginkább arra, hogy 

használjuk ki, hogy évente egyszer lehetőségünk van tapasztalatainkat kicserélni és előadóink 

felé feltenni azokat a kérdéseket, amelyek gyakorlatunkban nap- mint-nap felmerülnek. 

 

Jelentkezési határidő: 2014. április 24. 
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Részvételi díj (Ft + ÁFA) 

 
április 17-ig április 17-24 között 

MEE tagok Nem tagok MEE tagok Nem tagok 

Szervezési költség 12 000 15 000 15 000 18 000 

Étkezés (V.15. ebédtől V.16. 

ebédig, kávészünetek) 
12 000 

Kiállítási díj 30 000 (1 asztal) 

Kísérő rendezvény 

(tanfolyam) 
5 000 

A rendezvény ideje alatt VTT tagok, jogi tag cégek és szponzorok számára lehetőség van 

termékek, szolgáltatások bemutatására is, melynek költsége 25 000 Ft/asztal + ÁFA. 

Cégbemutató előadásra a gyártói blokk keretében elsősorban a MEE VTT egyéni, vagy 

jogi tagjainak és szponzoroknak van lehetőségük. 

A részvételi díj tartalmazza az Ankéton való részvételt, melyről a jelentkezést követően 

számlát küldünk. A számlában a szervezési költségek és a választható étkezés külön kerül 

feltüntetésre.  

Szállásinformáció 

Veszprém belvárosához közeli panziókban és hotelekben foglaltunk le szobákat az Ankét 

résztvevőinek (Péter Pál Panzió, Két Lotti Panzió, Éllő Panzió, Oliva Hotel, Hotel Gizella).  

A jelentkezési lapon megjelölt szállásigényeket a beérkezés sorrendjében a szabad kapacitásig 

tudjuk garantálni, ha ez kimerül, a résztvevőt a rendelkezésre álló másik szálláshelyen 

helyezzük el. Parkolóhely a szálláshelyeken rendelkezésre áll. A rendezvényhez közeli 

parkolókban Zöld zónás áron (180,- Ft/óra) lehetséges a parkolás. 

Kísérő rendezvény 

Idén az Ankét mellett egy kísérő rendezvényre is lehet jelentkezni, melynek során egy rövid 

elméleti előadás után a közvilágítási lámpatestek gyakorlati méréstechnikáiba és az azokat 

alkotó LED-es modulok fotometriájába kaphatnak az érdeklődők bepillantást a Pannon 

Egyetem, Virtuális Környezetek és Fénytani Kutatólaboratóriumában. 

A tanfolyam 2014. május 15-én, csütörtökön délelőtt kerül megrendezésre 9:30-12:30-ig. A 

rövid tematika: LED-ek működése, fotometriai alapfogalmak, villamos mérések alapfogalmai. 

A tanfolyam költsége: 5 000 Ft + Áfa, a résztvevők létszáma korlátozott, így jelentkezési 

sorrendben töltjük fel a szabad helyeket. 

http://www.peterpal.hu/
http://www.ketlotti.hu/
http://www.ellopanzio.hu/
http://oliva.hu/hotel
http://www.hotelgizella.hu/site/?f=1&p=1
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Az Ankéton való részvétel lemondása csak írásban, legkésőbb 2014. április 24-ig 

lehetséges. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles 

megtéríteni.  

A részvétel feltétele a részvételi díjnak a MEE VTT számlájára 2014. május 8-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 közvilágítás iránt érdeklődők jelentkezését! 

 

 

 Nagy János sk.  Mancz Ivette sk. 

  MEE Világítástechnikai Társaság    MEE Világítástechnikai Társaság 

     elnök               alelnök 

mailto:vtt@vilagitas.org
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A XLV. Közvilágítási Ankét szakmai programja 

1. nap - 2014. május 15., csütörtök 

13:00 Regisztráció 

14:00 Nagy János A XLV. Közvilágítási Ankét megnyitója 

1. szekció, vezetője: Szőke Tamás 

14:15 
Pap Zoltán, Nagy 

János, Szőke Tamás 

LED-es közvilágítás korszerűsítés – közszolgáltatói 

megközelítésben 

14:45 Király Tamás Közvilágítással az Okos Városokért 

15:05 

Bátai Roland, Both 

Tamás, Dudás Péter, 

Kuti András 

E+GRID – Az energia pozitív adaptív közvilágítási rendszer 

15:20 Kérdések, válaszok 

15:30 Kávészünet 

2. szekció, vezetője: Kovács Csaba 

16:00 Szőke Tamás A Városi Világítási Mestertervezés jelentősége és lehetőségei 

16:25 Vonnák István A világítás művészete a művészetek világításában 

16:30 Mancz Ivette Korszerűsítés vagy konzerválás? 

16:50 Kérdések, válaszok 

17:00 Kávészünet 

Gyártói blokk 

17:30 Kiállítók bemutatói 

18:30 Az első nap zárása 
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2. nap - 2014. május 16., péntek 

 

3. szekció, vezetője: Balogh János 

9:00 Hermesz Zsolt LED-es lámpatestek alkalmazásának alternatívái vasúti területen 

9:15 Kovács Csaba LED munkabizottság, mi változott? 

9:30 Schulcz Gábor LED Driverek visszafejlődése 

9:45 Horváth Szilveszter 
Közvilágítási energia hatékonysági projektek összehasonlítása 

Szlovákia és Magyarország területén. 

10:05 Schwarcz Péter Közvilágítást érintő CIE, CEN újdonságok, hírek 

10:20 Kérdések, válaszok 

10:30 Kávészünet 

4. szekció, vezetője: Schwarcz Péter 

11:00 Kolláth Zoltán 
Felnézek az égre és megmondom hogyan világítasz, 

avagy a fényszennyezés feltérképezése 

11:20 Farkas János Nemzetközi trendek a díszvilágításban 

11:35 Major Gyula Sportvilágítás minőségi kérdései 

11:50 Bogyó Tibor Oszlopgyártás 

12:05 Kérdések, válaszok 

12:15 Nagy János A XLV. Közvilágítási Ankét zársása 
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JELENTKEZÉSI LAP és nyilatkozat (összesen 3 oldal) 

Részvétel / kiállítás (megfelelőt kérjük aláhúzni) 

XLV Közvilágítási Ankét - 2014. május 15-16.  

Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér (8200 Veszprém, Brusznyai u. 2.) 
Résztvevő neve: E-mail: 

Munkavállaló 

 

   

Tagsági száma 

Cég (oktatási intézmény) neve: 

Címe: 

Ügyintéző:  E-mail: 

Telefon: Fax: 

(megfelelőt kérjük jelölni): 

Cégek részére kiállítási lehetőség (200 cm x 100 cm asztal) 

                                    díja 30 000 Ft + ÁFA/cég.   

 A cég jogi tag:   Igen  díja 25 000 Ft + ÁFA/cég. Nem  

A konferencia költségeinek összesítője 

tételek forintban (nettó) 
április 17-ig április 17-24. között 

MEE tagok Nem tagok MEE tagok Nem tagok 

Szervezési költség 12 000   15 000   15 000   18 000   

Étkezés (V.15. ebédtől, V.16. 

ebédig, kávészünetek) 
12  

Kísérő rendezvény 

(tanfolyam) 
5  

 

 jogi tag  nem jogi tag 

Kiállítási díj 2 m
2
-es asztal: 

plusz kiállítási terület: 

25  

…… m
2
 x 3  

30  

…… m
2
 x 5  

  

Összesen: 
…………………… Ft + Áfa 

A hatályos jogszabályok értelmében a szervezési költségek és az étkezési költség a 

számlán külön kerül feltüntetésre. A feltüntetett költségekre +27%-os ÁFA kerül 

felszámításra. 
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szálláshely szobák száma 
szobaár forintban (nettó) 

1 ágyas 2 ágyas 

Péter Pál Panzió 7 - 9  

Éllő Panzió 13 9  10  

Két Lotti Panzió  6 9  12  

Oliva Hotel 18 12  13  

Hotel Gizella 

 
superior 7 12  15  

standard 10 10  14  

tetőtér 4 8  12  
  

Összesen: 
………………….. Ft + Áfa 

A szobaárak a reggelit is tartalmazzák! A feltüntetett költségekre +27%-os ÁFA kerül 

felszámításra.  

Kétágyas elhelyezésnél szobatárs neve:………………………………………………………… 

Szállásról magam gondoskodom   

A jelentkezési lapon megjelölt szállásigényeket a beérkezés sorrendjében, a szabad 

kapacitásig tudjuk garantálni, ha ez kimerül, a résztvevőt a rendelkezésre álló másik szálláshelyen 

helyezzük el. 

http://www.peterpal.hu/
http://www.ellopanzio.hu/
http://www.ketlotti.hu/
http://oliva.hu/hotel
http://www.hotelgizella.hu/site/?f=1&p=1
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Nyilatkozat 

 

Ezen lap kitöltésével és aláírásával jelentkezem a konferenciára. Tudomásul veszem, hogy 

lemondás csak írásban és a konferencia előtt (2014. április 24-ig) lehetséges, ennek 

elmulasztása esetén a teljes részvételi díjat megtérítem.  

Vállalom, hogy a megküldött számlán szereplő fizetendő végösszeget a MEE 

Világítástechnikai Társaság 10300002-10551584-49020015 számlájára, határidőre átutalom. 

 

 

Dátum: 

 

 

Aláírás: 
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A konferencia helyszíne:  

Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér 

Veszprém, 8200 Veszprém, Brusznyai u. 2. 

Megközelíthetőség: 

 

Megközelítés autóval: 

Könnyen megközelíthető autóval a főbb közlekedési útvonalakon. Az épület Veszprém 

belvárosában található, a közeli parkolókban Zöld zónás áron (180,- Ft/óra) lehetséges a 

parkolás.  

Megközelítés tömegközlekedéssel: 

Veszprém autóbusszal és vasúton is könnyen megközelíthető.  

Autóbusz: az autóbusz-pályaudvar a belváros közelében található, onnan a helyszín a piac 

irányába elindulva, majd a felújított Kossuth utcán kényelmesen végigsétálva 10 perc alatt 

megközelíthető. 

Vasút: a város északi peremén található vasútállomásról taxival, vagy a 2-es és 4-es 

helyijáratos autóbusszal a Hotel megállóig utazva, majd 5 percet továbbsétálva lehet a 

helyszínt kényelmesen megközelíteni. Idei újdonság, hogy a vonatjegy mellé a nagyobb 

induló vasútállomásokon egyből kérhető a helyi autóbuszjegy is elővételi 250,- Ft-os áron (az 

autóbuszon megváltva 330,- Ft-ot kell fizetni).  


