
Česká společnost pro osvětlováni, 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, 

Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost 

Polski Komitet Oświetleniowy SEP 

 

LUMEN V4 

V. Konference Vyšegrádských zemi pro osvĕtleni 

V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája 

V. Konferencia Vyšehradských krajín pre osvetlenie 

V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej 

 

Magyarország, Visegrád 

2014. október 8-10. 
 

Harmadik bejelentés, meghívó, 
mely részben módosítja a korábbiakat. 

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, valamint a Szervező 

Bizottság nevében szeretettel és nagy örömmel hívjuk meg Önöket a 2014. október 8 - 10 

között megrendezésre kerülő Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciájára.  

A rendezvény színhelye Visegrád, a rekonstruált Királyi Palota, ahol 1335.-ben Károly Róbert 

magyar király, Luxemburgi János cseh király, és Nagy Kázmér lengyel király politikai és 

kereskedelmi szövetséget kötött. 

 

A rendezvény ideje alatt termékbemutatásra alkalmas kiállításra is lesz lehetőség, amelyet 

gyártók és forgalmazók vehetnek igénybe. 

 

A konferencia időbeosztása: 
 

Október 8, (szerda) 
12:00 – 21:00 - regisztráció, szállás elfoglalása 

14:00   - fakultatív kirándulás a fellegvárba, vagy Esztergomba (bazilika) 

19:00  - üdvözlő ital  

19:30  - vacsora 

 

Október 9, (csütörtök) 
 Délelőtt: 

   8:00 –   9:00 - reggeli 

9:00 –   9:20 - konferencia megnyitója 

  9:20 –   9:50 - felkért előadás 

  9:50 – 10:30 - 2 előadás, vita 

10:30 – 11:00 - kávészünet 

11:00 – 11:30  - felkért előadás 

11:30 – 12:25  - 3 előadás, vita 

12:25 – 13:30 - ebéd 

 



Délután: 

13:30 – 14:00 - poszter bemutatók 

 14:00 – 14:30 - felkért előadás 

14:30 – 15:40  - 4 előadás, vita 

15:40 – 16:10  - kávészünet 

16:10 – 17:05 - 3 előadás, vita 

17:05 – 18:00 - poszter bemutatók 

Este: 

19:30  - gálavacsora 

 

Október 10, (péntek) 
  Délelőtt: 

   8:00 –  9:00  - reggeli 

    9:00 –  9:30 - felkért előadás 

    9:30 – 10:25 - 3 előadás, vita 

  10:25 – 10:50 - kávészünet 

  10:50 – 11:30 – 2 előadás, vita 

11:30 – 12:30 - cég- és gyártmánybemutatók  

12:30 – 14:00  - ebéd 

Délután: 

14:00 – 15:10 - 4 előadás, vita 

15:10 – 15:30 - kávészünet 

15:30 – 16:25 – 3 előadás, vita 

  16:25  - konferencia zárása 

  18:00  - hajókirándulás a Dunán 

  19:30  - grillparti  

 

A konferencia részletes programja elérhető a www.lumenv4.com weblapon. 
 

A konferencia hivatalos nyelvei: 

Cseh, lengyel, magyar, szlovák (a poszterek és az előadás kivonatok angol nyelven 

készülnek). Tolmácsolásról gondoskodunk. 

Program hozzátartozók részére: (az érdeklődés függvényében) 

Október 9. (csütörtök) Utazás Budapestre, egész napos városnézés  

Október 10. (péntek) Kirándulás Szentendrére, fél napos városnézés 

 

A jelentkezéseket az erre készített jelentkezési lapokon fogadjuk, melyek a 

www.lumenv4.com weblapról tölthetők le és küldhetők el.  A jelentkezési lapok 

elküldésével egy időben kell a részvételi díjakat a MEE Világítástechnikai Társaság, MKB 

Bank Zrt.- nél vezetett, 10300002-10551584-49020015 számlájára átutalni!   

 

A jelentkezés időpontja a részvételi díj beérkezésének dátuma!  

 

A jelentkezések utolsó határideje 2014. 07. 31., mely egyben az esetleges lemondások 

határideje is. Ezen időpont után jelentkezéseket csak az esetleges lemondások helyére tudunk 

elfogadni. 

 

http://www.lumenv4.com/
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Részvételi díjak:  
     Fizetendő        2014.06.30-ig       2014.06.30 – 07.31.-ig 

Résztvevők regisztrációs díja: 

[forint, 27% ÁFA-val)]        30.000,-  36.000,- 
(A díj tartalmazza a szervezési költségeket, 

terembérleteket, technikai berendezéseket, 

tolmácsolást, tolmácstechnikát,  

üdvözlő fogadást (hideg büfévacsora, ital), 

gálavacsora műsorokkal, kávé, üdítő a szünetekben, 

hajókirándulás a Dunán, grillpart,  

az előadások és poszterek teljes anyaga USB tárolón) 

 

Hozzátartozók regisztrációs díja: 

[forint, 27%-os ÁFA-val]        18.000,-  24.000,- 

(A díj tartalmazza a szervezési költségeket, 

üdvözlő fogadást (hideg büfévacsora, ital), 

gálavacsora műsorokkal, 

hajókirándulás a Dunán, grillparti.) 

 

Diák- és nyugdíjas regisztrációs díj: 

[forint, 27%-os ÁFA-val]        12.000,-  15.000,- 

(A díj tartalmazza a szervezési költségeket, 

terembérleteket, technikai berendezéseket, 

tolmácsolást, tolmácstechnikát, 

az előadások és poszterek teljes anyaga USB tárolón) 

 

Átutalási adatok: 
 

Kedvezményezett (címzett): MEE Világítástechnikai Társaság 

Kedvezményezett címe:  1042. Budapest, Árpád út 67. I/6. 

Számlaszám: 10300002-10551584-49020015 

Bank neve: MKB Bank Zrt 

Bank címe:, Váci utca 38., Budapest / Hungary H-1056. 

A közleményben fel kell tüntetni azoknak a neveit, akiknek a részvételi díját fedezi az 

átutalás! 
 

Szállásdíjak: 

Elhelyezés a Visegrád Tours helyben lévő szállodáiban. 

1 ágyas szobában:  16.910,- Ft/fő/éj 

2 ágyas szobában:   9.910,- Ft/fő/éj 

3 ágyas szobában:   8.000,- Ft/fő/éj 

 

A díjak tartalmazzák a reggelit, a forgalmi adót (ÁFA) és az idegenforgalmi adót (IFA) is! 

A jelentkezési lapok kitöltésével a szállásfoglalás is automatikusan megtörténik! 
 

 

 



 

Fakultatív szolgáltatások díjai: 

 

 Étkezések:  Ebéd (9.-én és 10.-én):  3.000,- Ft/alkalom 

 Kirándulások: Esztergom (8.-án délután):  3.900,- Ft/fő 

    Budapest (9.-én egész nap):  6.000,- Ft/fő 

     Szentendre (10.-én délelőtt):  4.000,- Ft/fő 

 

A szállásdíjakat és a fakultatív szolgáltatások díjait a helyszínen számla ellenében kell 

kifizetni ! 
 

Felhívás az előadókhoz: 

Az elfogadott előadások lehetőleg angol nyelvű, teljes szövegének, valamint a poszterek 

angol nyelvű anyagainak megküldési határideje 2014. június 30. Ezek az anyagok a 

kiadandó előadás gyűjteményhez (proceedings) kellenek. Amelyik előadás eddig az időpontig 

nem érkezik meg, a Program Bizottság törli a programból, és helyette másik előadást választ. 

Az előadások kivetítendő anyagait, a hozzájuk tartozó, nemzeti nyelvű magyarázatokkal 

együtt, 2014. szeptember 12.-ig kérjük elküldeni. Ezeket a tolmácsok kapják munkájuk 

segítése érdekében. 

 

Kiállítási terület foglalása:  
Jelentkezési határidő: 2014.06.30. (illetve amíg el nem fogy a szabad terület) 

Ára:  4 m2 esetén – 100.000,- Ft (27%  ÁFÁ-val) 

  6 m2 esetén – 150.000,- Ft (27%  ÁFÁ-val) 

A megrendelést e-mailben szíveskedjenek elküldeni a Szervező Bizottság elektronikus 

címeinek egyikére. 
 

Irányító Bizottság:   
     Név     E-mail 

Csehország:  prof. Karel Sokanský  karel.sokansky@vsb.cz 

Lengyelország: dr Jan Grzonkowski  jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl 

    prof. Wojciech Żagan  wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl 

 

Magyarország: Nagy János   elnok@vilagitas.org 

    Dr Majoros András  amajoros@t-online.hu 

Szlovákia:  Alfonz Smola   alfonz.smola@stuba.sk 

    Milan Hrdlík   mhrdlik@ami.sk 

 

 

Program Bizottság: 

Csehország:  dr. Tomáš Novák  novak@metasport.cz 

Lengyelország: dr Dariusz Sawicki  dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl 

    dr Piotr Pracki   piotr.pracki@ee.pw.edu.pl 

Magyarország: dr. Tóth Zoltán  zoltan2.toth@ge.com  

Szlovákia:  Dionýz Gašparovský  dionyz.gasparovsky@stuba.sk 

    Stanislav Darula  stanislav.darula@savba.sk 
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Szervező Bizottság: 

Címe:   MEE Világítástechnikai Társaság 

H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. (Hungary) 

e-mail   vtt@vilagitas.org, vagy meevtt@gmail.com  

fax   +36 1 369 6631 

 

Elnök: Almási Sándor  lumenv4@vilagitas.org 

Mobile: +36 30 940 4534 

Elnökhelyettes: Percze Tamás  lumenv4@vilagitas.org 

   Mobile: +36 30 951 6878 
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