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ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS 
Hosszú évek óta mindig a karácsonyt megelőző időszakra ütemeztük 
be évzáró közgyűlésünket, ahol visszatekintettünk az elmúlt év 
sikeres vagy kevésbé sikeres eseményeire. Ekkor tárta a VTT vezetősége 
a tagság elé a következő évre vonatkozó elképzeléseit is. 
Ezek az évzárók általában nem csak a beszámolók megvitatására, 
elfogadására korlátozódtak, hanem a közösségi élet színterei is voltak, 
ahol a különböző cégeknél, különböző munkakörökben dolgozó 
tagtársaink között baráti kapcsolatok alakultak ki.       
Bizonyára valamennyi tagtársunk már az évzáróra szóló meghívót 
várta, és ehelyett ezt az ünnepi hírlevelet találja a borítékban vagy 
az elektronikus postaládájában. Ennek oka az, hogy már belátható 
közelségbe került Budapest IV. Árpád út 67 alatti új otthonunk, a Világítás 
Háza megnyitása, és a VTT vezetősége egyhangúan úgy határozott, 
hogy az éves közgyűlést összekapcsoljuk az ünnepélyes 
megnyitóval. Jelenleg még nagy a sürgés-forgás a falak között: a nagyobb 
kőművesmunkákon, a nagyterem kialakításán, a burkoláson 
már túl vagyunk, de a festés, álmennyezet szerelés, a világítótestek, 
dekorációk elhelyezése még hátra van. Minden reményünk megvan 
arra, hogy a jövő év első heteiben kiküldhetjük a meghívókat az új 
intézmény ünnepélyes felavatására. Addig is minden kolléga szíves 
türelmét kéri: 
a VTT vezetősége

  

KÖSZÖNTJÜK ÚJ URBANEK-DÍJASUNKAT 
A MEE nyilvános tisztújító küldöttközgyűlésén, november 22-én a 
MTESZ székházban került sor az egyesületi díjak átadására. A világítástechnika 
területén kifejtett szakmai-tudományos és társadalmi 
munkája elismeréseként az idei Urbanek-díjat Némethné dr. 
Vidovszky Ágnes kolléganőnk kapta. Kedves, megnyerő egyéniségét, 
nagy szakmai tudását már korábban is nagyra értékelték mindazok a 
kollégáink, akik kapcsolatba kerültek vele. Gratulálunk a rangos szakmai 
elismeréshez!

 1 / 4



VTT Hírlevél 2003/5

  

SZABVÁNYFIGYELŐ 
Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a világítástechnikával 
kapcsolatos következő új szabvány jelent meg: 
- MSZ EN 60570:2003 Sínrendszerek a lámpatestek villamos táplálására. 
A szabványt az MSZT jegyzékes jóváhagyó közleménnyel vezette be 
magyar nemzeti szabványként. Ennek megfelelően szövege az eredeti 
angol nyelvű szöveg. További információ a Szabványügyi Közlönyben 
található.

  

A VTT KÉPVISELŐI A MEE TESTÜLETEIBEN 
A MEE tisztújító küldöttközgyűlésén több jelöltünk is bizalmat kapott. 
Tiszteletbeli tagunkat, Kádár Abát az etikai bizottság elnökévé, Molnár 
Károly tagtársunkat az oktatási bizottság elnökévé választották. 
Almási Sándor és Radványiné Novotny Olga a MEE ellenőrző bizottságának 
tagjai lettek. Gratulálunk a megválasztott új tisztségviselőknek! 
A MEE alapszabályának értelmében a választott tisztségviselőkön 
kívül a VTT tagokat is delegálhat a különböző bizottságokba, akik 
társaságunk érdekeit hivatottak képviselni. Delegált képviselőink az 
Egyesületi Tanácsban: Giczi Imre, Pelei Imre. Gazdasági Bizottság: 
Major Gyula. Oktatási Bizottság: Némethné dr. Vidovszky Ágnes. Tudományos 
Bizottság: Dr. Kovács Károly. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: 
Schwarcz Péter. Szervezési Bizottság: Esztergomi Ferenc. 
Kommunikációs Bizottság: Gyuris Géza. Szabványosítási Bizottság: 
Arató András. Technikatörténeti Bizottság: Dr. Lantos Tibor. Egyesületi 
Díjbizottságok: Dr. Borsányi János, Dr. Horváth József, Dr. Lantos 
Tibor. Elektotechnika Szerkesztő Bizottság: Dr. Horváth József, 
Dr. Lantos Tibor. 
A VTT Díjbizottságába az elnökség Kosztolicz István (elnök), Poppe 
Kornélné és Kulcsár Ferenc kollegákat kérte fel.

  

ÚJBÓL INDUL A VILÁGÍTÁSTECHNIKUS 
SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS 
A budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán 
várhatóan 2004 szeptemberétől újra indul a világítástechnikus szakmérnök 
képzés az Oktatási Minisztérium 8/1999 sz. rendeletének értelmében 
és a szak érvényes akkreditációjának birtokában. A néhány 
éves szünet utáni újrakezdést részben a többek részéről megnyilvánuló 
előzetes érdeklődés indokolja, részben azok a szakmai újdonságok, 
amelyekkel a világítástechnika az utóbbi időben gazdagodott. 
A szakmai képzésről hírlevelünk következő számában részletesebb 
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tájékoztatást adunk.

  

RENDEZVÉNY ÉS KIADVÁNY TERVEINK 
Terveink szerint 2004-ben is megtartjuk hagyományos nagyrendezvényeinket. 
A Közvilágítási Ankét tradicionálisan májusban kerül 
megrendezésre, az idei helyszín Zalakaros lesz. A kétnapos rendezvény 
mellé idén is szervezünk fakultatív kísérő programot, ezúttal 
Horvátország lesz az úticél. A várható időpont: 2004. május 13- 
14-15. 
Az őszi ankétot, mint minden évben, jövőre is Budapesten rendezzük 
meg. A 2002-es év újdonsága volt, hogy az ankétot az e+e 
szakmai kiállítással együtt, közös helyszínen tartottuk. A világítástechnikai 
cégek kiállítóként való megjelenését a szervezők sikeresnek 
ítélték, ezért valószínűleg jövőre is összekötjük az ankétot egy 
szakmai kiállítással. Mindkét nagyrendezvényünkről kellő időben további 
tájékoztatást adunk az Elektrotechnika folyóirat betétlapján és 
a Fény hírlevélben. 
A Világítástechnikai Évkönyvek sorozatában jövőre tervezzük megjelentetni 
a 2004-2005-ös évkönyvet. Főszerkesztője: Kosztolicz István. 
Az önálló évkönyv mellett az Elektrotechnika folyóiratban is nagyobb 
hangsúlyt szánunk a világítástechnikának. Az előzetes megállapodások 
szerint az áprilisi szám célszámként teljes egészében a 
világítástechnikával fog foglalkozni. Kérjük kollégáinkat, hogy közérdeklődésre 
számot tartó témájú cikkeikkel segítsék a szerkesztők 
munkáját.

  

ÚJ JOGI TAGJAINK 
Jogi tagjaink névsora az elmúlt időszakban tovább bővült a következő 
cégekkel: 
Webs Kft Pécs 
Vossloh-Schwabe 
Trilux Kft 
Elektro-Profi Kft. 
Köszöntjük új tagjainkat és kívánjuk, hogy szakmai szervezeti tagságuk 
további üzleti sikerekkel párosuljon!

  

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikeres, eredményes új évet kívánunk 
minden kedves kollégánknak !
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FÉNY a MEE VTT hírlevele. Szerkeszti: Arató András Felelős kiadó: Nagy János 
MEE-VTT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Internet: www.vtt.mee.hu e-mail: vtt@mee.hu 
(A javaslatokat, híreket, észrevételeket a fenti címekre várjuk.)
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