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MEGÚJULTUNK 
 

A VTT vezetőségének újraválasztásával új lendületet kapott a 
Társaság munkája. Úgy gondoltuk, ez jó alkalom arra is, hogy 
az ötödik évfolyamában járó Fény hírlevél is megújuljon. Amikor 
az első hírlevelet útjára bocsátottuk, akkor még gyerekcipőben 
járt az internet, ritkaságszámba ment, ha valakinek saját e-mail 
címe volt. Ma, amikor már kizárólag elektronikus úton terjesztjük 
a hírlevelet, többé nem jelent kötöttséget az olcsó 
sokszorosítási technika. Ez egyrészt terjedelmi korlátozással járt 
(egy félbehajtott A/4-es lap négy oldalánál nem lehetett 
hosszabb), másrészt nem tette lehetővé jó minőségű képek 
elhelyezését, a színes képekről nem is beszélve. 
 
Az új, a papírformától megszabadult hírlevél már mentes 
mindezektől a kötöttségektől, és reméljük, elnyeri olvasóink 
tetszését is. Aki jobban kedveli a kézzel is megfogható formát, 
az természetesen egy kattintással továbbra is kinyomtathatja. A 
nyomtathatóságra gondolva az A/4-es méretet továbbra is 
megtartottuk. 
 
Szívesen fogadjuk olvasóink véleményét a megújult külalakról 
és a bővült tartalomról, valamint arról is, hogy milyen új 

témákkal foglalkozzunk a jövőben. Nyitott kérdés még, hogy mi történjen a hirdetésekkel. Eddig a szűk 
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terjedelem miatt reklámokat, hirdetéseket nem jelentettünk meg. Most, hogy a terjedelem nincs többé 
korlátozva, elvileg lehetőség nyílik ezek megjelentetésére is, természetesen kizárólag a VTT pártoló 
vagy egyéni tagjai részére.  
 
A hírlevél a lehetőséget ad bármilyen, a tagságot érdeklő információ közreadására, legyen az pl. egy 
új katalógus vagy árjegyzék megjelenése, egy jelentősebb projekt bemutatása, vagy akár a személyi 
változások bejelentése. Kérjük ezért minden egyéni és pártoló tagunkat, segítsék a Fény hírlevél 
színesebbé tételét azzal, hogy a közzétételre szánt információkat eljuttatják a szerkesztőkhöz. 
 
A túloldali képen 2002-ben megjelent első hírlevél látható. 
Véleményüket az impresszumban található e-mail címekre várjuk. 
 

 
A VILÁGÍTÁS HÁZA RENDEZVÉNYEI 
 
Szekeres Sándor, a rendezvények „házigazdája” arról tájékoztatta hírlevelünk olvasóit, hogy 2006 első 
10 hónapjában összesen 25 alkalommal adott helyet valamilyen rendezvénynek a Világítás Háza 
(1042 Budapest, Árpád út 47). A klubnapok keretén belül 5 nyilvános előadásra került sor, 7 
alkalommal pedig iskolai csoportok részére tartottunk világítástechnikai ismeretterjesztést. A 
rendezvényeken összesen 454 olyan látogató vett részt, aki megtisztelte a szervezőket azzal, hogy 
beírta nevét a vendégkönyvbe.  

 
 
Ezúton is kérjük a Világítás Háza minden látogatóját, hogy az 
utókor számára legalább egy aláírással dokumentálja 
részvételét a rendezvényeken. Ha esetleg néhány sorban 
véleményét, esetleges javaslatait is megírja, azt még nagyobb 
örömmel fogadjuk. Tegyünk közösen azért, hogy a 
világítástechnika otthona minél többet nyújtson nemcsak 
tagjainknak, hanem társadalmunk minden, a műszaki, 
világítástechnikai kérdésekre fogékony rétege számára. A 
díjmentesen látogatható rendezvényeken ezért nem csak 
tagjaink vehetnek részt, hanem vendégeket is szívesen 
látunk. 

 
Tagjainkat a rendezvényekről általában e-mailben értesítjük. A legutóbbi rendezvényen, 2006. 
november 14-én 17 órakor Déri Tamás diái segítségével a „fény városába”, Párizsba látogathattunk el. 
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MAGYARORSZÁG AZ ESSENI „FÉNYHETEK” VENDÉGE   
 

A németországi Essenben 1949 óta minden évben megrendezik 
az úgynevezett „fényhetek”-et, ami azonkívül, hogy jelentős 
idegenforgalmi vonzerőt jelent, sokban hozzájárul a résztvevő 
cégek és a meghívott vendégek népszerűsítéséhez. A 2006-os,  
sorrendben az 57.  fényhetek vendége Magyarország, abból az 
alkalomból, hogy 2010-ben Essen és Pécs közösen kapják meg az 
„Európa kulturális fővárosa” címet. A cím odaítélésénél egyébként 
„tandem-elv”-nek nevezett eljárást követik, ez azt jeleni, hogy egy 
régi és egy új uniós tagállam közösen kapja meg a rendezés jogát. 
A 2006. október 29-től 2007. január 7-ig tartó látványosság 
megnyitóján Hiller István kulturális miniszter is jelen volt. A 
helybeli, német cégek által szponzorált, egyenként 6x9 m méretű  
világító tablók magyar motívumokat jelenítenek meg. A svájci-

magyar Kozma Péter a Kennedy-Platz 15.000 négyzetméteres felületén szemkápráztató 
látványosságot alkotott a világ legnagyobb teljesítményű kivetítői segítségével. Akit a műszaki adatok 
is érdekelnek: a vetítők összes fényárama 1.640.000 Lumen, a felvett villamos teljesítmény összesen 
132 kW. 
(forrás: www.lichtwochen.essen.de) 
 
 

 
 

Hiller István átveszi a stafétabotot az előző évi partnerországot,  
Olaszországot képviselő Bernardino Mancini konzultól 

 

 
 

Vetített fény-installáció a Kennedy-Platzon 
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A rendezvény nyitóképe 

 

 
Pécs jellegzetes műemlék épületei 

 

 
A magyar irodalom képviselői: Márai Sándor, Kertész Imre és Eszterházy Péter 
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A főváros címere a Lánchíddal és a Parlamenttel 

 

 
Amit a németek sokszor azonosítanak Magyarországgal: csárdás és a pusztai ötösfogat 

 

 
A magyar történelem tablója három nevezetes dátummal: 1956 a forradalom éve, 1989 a nyugati határ 

megnyitása az NDK-s menekültek előtt, és 2004, Magyarország uniós csatlakozása 
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Foci: emlékezés az 1954-es világbajnokságra  

(mint tudjuk: a döntőt elvesztettük az akkori NSZK-val szemben) 
 

 
A magyar zenét Liszt Ferenc és Bartók Béla képviseli 

 

 
Balatoni képek a hévízi fürdővel és a badacsonyi borral 
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ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS   
 
A VTT 2006-os évet bezáró közgyűlését a sokéves bevett gyakorlatnak megfelelően december 
második keddjén, vagyis dec. 12-én délután 5 órai kezdettel tartjuk meg. A helyszín ezúttal a Világítás 
Házában lesz (1042 Budapest, Árpád út 67). A hagyományoknak megfelelően az idei évzárón is 
beszámolunk az év fontosabb történéseiről, eredményeiről. Bemutatkozik VTT újonnan megválasztott 
vezetősége, a következő évre vonatkozó elképzelések, tervek ismertetésével. A közgyűlésen kerül sor 
a VTT díjainak, okleveleinek átadására is.  Az est fő vonzerejét remélhetőleg a hivatalos programot 
követő kötetlen, baráti beszélgetések jelentik majd, amihez a rendezők némi szendvicsekkel és 
innivalóval járulnak hozzá. 
 
Minden tagtársunkat szeretettel várjuk a rendezvényre! 
 
 
POLLICH JÁNOSRA EMLÉKEZÜNK 
 

  
 
 
 
Alapító elnökünk, Pollich János már öt éve nincs már közöttünk, de hiányát 
még mindig és egyre fájóbban érezzük 
Emlékezzünk hát rá szeretettel! 
 
 
 
 
 
 

 
 
SZABVÁNYFIGYELŐ 
 
Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a következő, a világítástechnikával kapcsolatos új 
szabványok jelentek meg: 
 
MSZ EN 61082-1:2006 
Elektrotechnikában használt dokumentumok készítése.  
1. rész: Szabályok 
 
MSZ EN 60838-2-2:2006 
Különféle lámpafoglalatok.  
2-2. rész: Egyedi követelmények. LED-modulok csatlakozói 
 
MSZ EN 60921:2004/A1:2006 
Fénycsőelőtétek. Működési követelmények (módosítás) 
 
MSZ EN 60923:2005/A1:2006 
Lámpatartozékok. A kisülőlámpák előtétjei (a fénycsőelőtétek kivételével). 
Működési követelmények (módosítás) 
 
MSZ EN 60598-2-12:2006 
Lámpatestek.  
2-12. rész: Egyedi követelmények. Hálózati csatlakozóaljzatba helyezhető éjszakai lámpák 
 
MSZ EN 60598-2-13:2006 
Lámpatestek.  
2-13. rész: Egyedi követelmények. Földbe süllyesztett lámpatestek 
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MSZ EN 61347-2-2:2001/A2:2006 
Lámpaműködtető eszközök.  
2-2. rész: Izzólámpák egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus feszültségcsökkentő 
Konvertereinek egyedi követelményei (módosítás) 
 
MSZ EN 61347-2-9:2001/A2:2006 
Lámpaműködtető eszközök. 
2-9. rész: A kisülőlámpák előtétjeinek egyedi követelményei  (a fénycsőelőtétek kivételével). 
(módosítás) 
 
MSZ EN 61347-2-13:2006 
Lámpaműködtető eszközök.  
2-13. rész: LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus előtétjeinek 
egyedi követelményei 
 
 
 
 
 
PÁRTOLÓ TAGJAINK AZ INTERNETEN  
 
E számunktól kezdődően megkezdjük a Világítástechnikai Társaság pártoló tagjainak bemutatását. A 
bemutatást annak alapján végezzük, e cégek mit tartanak fontosnak elmondani saját magukról  
internetes honlapjukon, és ezt hogyan teszik. A tervek szerint a bemutatás betűrendben történik, és az 
egyszerű tényközlés mellett egy rövid értékelésre is vállalkozunk. Az értékelés nem nélkülözheti a 
szubjektív elemeket sem, hiszen pl. egy oldal áttekinthetőségét, grafikai dizájnját, lehetetlen kizárólag 
objektív szempontok alapján megítélni. Ezért a rovat végén minden alkalommal megadjuk, hogy az 
értékelést a VTT melyik vezetőségi tagja végezte.  
 
Az értékelés 5 szempont szerint történik, és minden szempontot 1-5 csillaggal értékelünk. Az első 
szempont az oldal információgazdagsága. Alapvető követelmény, hogy tájékozódni lehessen a cég 
elérhetőségéről, tevékenyégéről, termékekről, szolgáltatásokról. A többletcsillagokat a részletesebb 
adatközléssel, információs anyagokkal, letölthető tartalommal, esetleg felhasználói programokkal lehet 
megszerezni. Interaktivitás alatt azt értékeljük, hogy mennyire személyre szabott az oldal, vannak-e 
kereső funkciók, kitölthető űrlapok, kérdőívek, szavazólapok, esetleg fórum vagy vendégkönyv. A 
megjelenés alatt a grafikai összbenyomást, áttekinthetőséget értékeljük. A menürendszer felépítését 
annál több csillaggal jutalmazzuk, minél kevesebb kattintással lehet eljutni a legeldugottabb részekre. 
A menüpontok logikája, követhetősége szintén fontos szempont az értékelésnél. Az utolsó értékelt 
szempont az, hogy vannak-e az oldal témájához kapcsolódó más webhelyekre mutató hivatkozások, 
és ezek mennyire kapcsolódnak az oldal fő témájához. A pontszámot természetesen csökkenti, ha 
ezek a hivatkozások elavultak, már nem létező oldalakra mutatnak.  
 
Terjedelmi okokból hírlevelünk minden számában legfeljebb 4 céget mutathatunk be, ezért az 
ábécérendben hátrább található tagjaink türelmét kérjük, rájuk is sor fog kerülni.  
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BAR-TECH Kft. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A honlap elérhetősége www.bartech.hu 
Információgazdagság ** 
Interaktivitás ** 
Megjelenés *** 
Menürendszer  ***** 
Linkek * 
Megjegyzések A honlap érdekessége a Demo menüpontban 

egy intelligens épület interaktív bemutatása 
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BDK Kft. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A honlap elérhetősége www.bdk.hu 
Információgazdagság ***** 
Interaktivitás *** 
Megjelenés **** 
Menürendszer  ***** 
Linkek ***** 
Megjegyzés Jó felépítésű honlap, sok olvasmányos, nem 

csak a szakembereket érdeklő cikkel, online 
hiba-bejelentési lehetőséggel 

 
 
 
BRICK&BITS Kft. 
 
Az interneten nincs jelen. 
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CANDELA TRADE Kft. 
 
 
 

 
 
 
 
 
A honlap elérhetősége www.candela.hu 
Információgazdagság **** 
Interaktivitás ** 
Megjelenés **** 
Menürendszer  ** 
Linkek *** 
Megjegyzés A menürendszer gyengesége, hogy több al-

menüpontot csak az oldaltérképet előhívó 
gyertya ikonra kattintás után lehet elérni. A 
honlap használhatóságát emelik a letölthető 
katalóguslapok és az árjegyzék. A linkek 
karbantartása hiányos, pl. a VTT honlapjára 
mutató link is elavult 

 
 

Az értékelést készítette: Arató András 
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