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A VTT KÖZGYŰLÉSE 
 
A közgyűlés helyszíne: Világítás Háza, 1042 Budapest, Árpád út 67 
Időpontja: 2009. április 21.  
 
A 16.30-ra összehívott közgyűlésen a megjelentek száma nem érte el a határozatképességhez 
szükségeset. A VTT alapszabályával összhangban ezért változatlan napirenddel 2008. április 21-én 
17 órakor ismételt közgyűlést tartottunk, amely közgyűlés a részt vevők számától függetlenül 
határozatképes. 
 
Némethné Vidovszky Ágnes alalnök megnyitotta a közgyűlést és ismertette, hogy milyen törvényi 
változások indokolták a korábbi évek decemberi időpontja helyett a közgyűlés áprilisi megtartását. 
Javasolta, hogy a résztvevők jegyzőkönyv vezetőnek Arató Andrást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kossák 
Józsefnét válasszák meg. A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Első napirendi pontként Nagy János elnöki beszámolóját hallgatták meg a jelenlévők, majd szavaztak 
a beszámoló elfogadásáról.  
 
Ezután Major Gyula, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette, hogy az ellenőrző bizottság 
megállapításai szerint a VTT gazdálkodása szilárd anyagi alapokkal, törvényes keretek között folyik. A 
bizottság javasolta pénzkezelési és számla kiállítási szabályzat elkészítését. Az ellenőrző bizottság 
jelentését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  
 
Harmadik napirendi pontként Nagy János ismertette a VTT közhasznúsági jelentését.  
Ezután a résztvevők szavaztak a beszámolók és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A szavazás 
mindhárom előterjesztés tekintetében egyhangú elfogadással zárult. 
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A szavazás után Némethné Vidovszky Ágnes ismertette, hogy a VTT jelenlegi elnökésgének 
mandátuma 2009. novemberében lejár. Az új választás előkészítésére jelölő bizottságot kell felállitani, 
melynek tagjaiként Déri Tamást, Kulcsár Ferencet és Moldován Pétert javasolta. A javaslatot a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A jelölő bizottság elnökét a megválasztott tagok fogják maguk 
közül kijelölni. 
 
Némethné Vidovszky Ágnes arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy a közgyűlési időpont megváltozása 
miatt új elnökség megválasztására csak 2010 áprilisában kerülhet sor. Ezért javasolta a jelenlegi 
elnökség mandátumának eddig az időpontig történő meghosszabbítását. Ezt a javaslatot a közgyűlés 
3 tartózkodás mellett, szótöbbséggel elfogadta. 
 
A közgyűlés által elfogadott dokumentumokat hírlevelünk további részében teljes egészében közzé 
tesszük. 
 

BESZÁMOLÓ A MEE VTT 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
A Világítástechnikai Társaság 2008 évi tevékenysége összességében sikeresnek és sokrétűnek 
mondható. Szinte valamennyi esemény színhelye a Világítás Háza volt. Háza volt. Köszönhetően az 
aktív tagjainknak és az elnökségi tagok önzetlen munkájának, a mögöttünk hagyott évben elért 
eredmények sokatmondóak, önmagukért beszélnek.  
 
Rendezvények 
 
A 39. Közvilágítási Ankétra Győrben került sor Társaságunk és a MEE győri szervezetének 
rendezésében, „A közvilágítási rendelet” címmel. A résztvevők száma 100 fölött volt. A szakmai 
programot egy nagysikerű LED-es blokk nyitotta. A második blokk taglalta a Közvilágítási rendelettel 
kapcsolatos kérdéseket. A harmadik és a negyedik blokk előadásait fényforrások fejlesztésével 
kapcsolatos eredményeket bemutató előadások, valamint fényméréssel, káprázási számításokkal 
foglalkozó előadások alkottak, illetve elhangzott egy lámpatest tervezés történeti bemutató is. Sajnos 
ezen az Ankéton került utoljára sor a közvilágítási statisztikák ismertesére. A gyártói blokkban a 
szokásosnál kevesebb gyártó mutatta be újdonságait. Természetesen elmaradhatatlan a 
hagyományos gálavacsorára is. Az Ankétot fakultatív pannonhalmi kirándulás zárta. Rendezvényünket 
sikerült szerény nyereséggel zárni. Szervezők:  Tóth Zoltán és Horváth József. 
 
A Világítástechnikai Ankét 2008-ban - tekintettel a LumenV4 konferenciára – nem került 
megrendezésre. 
 
Folytatódott szeminárium sorozatunk is. Hallhattunk előadásokat többek között LED-ek 
üzemeltetéséről és alkalmazástechnikájáról, monitorok színképzéséről, az Országos Tűzvédelmi 
Rendelet és a világítás kapcsolatáról, optikai vezetőszálas világításról, több előadás is elhangzott a 
várható fényforrásokkal kapcsolatos EU regulációkról. A változó érdeklődésű rendezvényünk 
szervezője Toth Zoltán kollegánk volt. 
 
Március 11-i szeminárium keretében „Veszélyben a szakmai utánpótlásképzése” címmel kerekasztal 
beszélgetést folytattunk a Budapesti Műszaki Főiskolán az intézmény vezetőivel és oktatóival. Nagyon 
aktív vita alakult ki a megbeszélésen, ám ennek ellenére sajnos a szakórák további csökkenése 
várható. 
 
 A VTT tagok szervező és oktató munkája ad alapot az évenként sorra kerülő hallgatói ankét 
megtartására. Ez 2008-ban is megtörtént a Budapesti Műszaki Főiskola és a Pannon Egyetem 
hallgatóinak közreműködésével. Külön örömet jelentett számunkra, hogy a főiskola kategóriában a 
MEE díjbizottsága az itt elhangzott előadás alapját képező szakdolgozatot részesítette első díjban. 
(Megyeri híd díszvilágítása) A tervek szerint 2009-ben is (június 9-én) sor fog kerülni hallgatói ankétra.  
Szervezők: dr. Borsányi János és Molnár Károly. 
 
Társaságunk a MCSE-vel közös „Földi és csillagfény” című kiállítással és bemutatóval vett részt a 
Kutatok Éjszakájának központi helyszínén, a Millenáris Parkban. Fényforrások széles skáláját - az 
izzólámpától a kisülőlámpákon át a LED-ekig mutattuk be. Nagy sikere volt az egyszerű CD lemezből 
készített spektrométernek, amellyel a lámpák spektrumát tudtuk bemutatni, összekapcsolni a 
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színvisszaadást szemléltető ábrákkal, illetve felhívni a látogatok figyelmet s különböző 
színhőmérsékletű lámpák közti eltérésekre, tanácsot is adván a helyes színhőmérsékletű lámpák 
vásárlására. Az érdeklődés és a siker várakozáson felüli volt, utolsóként hagytuk el a kinti 
kiállítóhelyszínt - a lámpák lekapcsolásával (mint a jobb kocsmákban záráskor) tudtuk csak véget vetni 
a kérdéseknek. Bemutatónkról mind az MTV híradója, mind pedig több internetes portál képes 
beszámolót mutatott be.  A szakirányú ismeretterjesztéssel és világítástechnikai szaktanácsadással 
Dr. Borsányi János, Schwarcz Péter, Tóth Zoltán, Vas László és Nagy János szolgáltak. 
 
2008-ban a Világítás Házában összesen 32 rendezvényre került sor, ezeken együttvéve mintegy kb. 
650 fő fordult meg. 
 
Oktatás 
 
A VTT oktatás illetve szakmai ismeretterjesztés terén végzett tevékenysége három részterületen 
zajlott.  
 
2008. tavaszán újból indítottuk 3 szombaton folyó és vizsgával záródó tanfolyamot szakmagyakorló 
mérnökök részére, melyet a Mérnök Kamara 10 kredit ponttal ismer el. Budapesten 17 fővel, 
Miskolcon 40 fővel, majd 2009 márciusában Budapesten 12 fő részvételével zajlottak le az előadások. 
A 2007-ben szervezett 2 tanfolyammal együtt így öt ilyen jellegű továbbképzést könyvelhetünk el, 
összesen 122 résztvevővel. Az előadások témája öt területet érintett: látási komfort, valamint a 
káprázás figyelembevétele UGR-indexszel, újabb fejlesztésű kisülő fényforrások, LED-ek, a világítási 
berendezések szabályozása és a zavaró fények hatása, lehetőség szerinti csökkentésük. Meg kell 
jegyezni, hogy igény mutatkozik újabb szakmai továbbképzés tartására, így nagy valószínűséggel ezt 
a munkát 2009-ben tovább folytatjuk. 
 
Két ízben tartottunk egynapos szakmai továbbképzést közvilágítási villanyszerelők részére; egyet 
Szegeden, egyet Budapest környékén, összesen több, mint 70 szerelő részvételével. Az előadásokat 
gyakorlati bemutatók követték, a foglalkozásokat a hallgatók nagyfokú aktivitása jellemezte. Az egyes 
előadások témáit tekintve világítástechnikai alapfogalmak, a közvilágításban alkalmazott fényforrások, 
a szabályozás módszerei, a közvilágítás üzemviteli kérdései és a már nem üzemképes fényforrások 
begyűjtése szerepeltek a továbbképzés programjában. Ezután egyes cégek képviselői lámpatest 
bemutatót tartottak válaszolva a résztvevők kérdéseire, gyakorlatból adódó problémáikra. Helyesnek 
tartanánk, ha valamennyi áramszolgáltató partnerünk lenne hasonló szakmai napok szervezésében. 
 
Az országos fizikatanári ankéton tartottunk előadást Korszerű fényforrások címmel. Az érdeklődésből 
és a múltbeli tapasztalatokból leszűrhető, hogy a középiskolai tanárok bevonására szerencsésebb 
módszer, ha mi látogatunk el az ő rendezvényeikre, mintha őket hívnánk meg a mi ankétjainkra. 
A VTT oktatási tevékenységében aktív szerepet vállalt Dr. Borsányi János, Böröczki Ágoston, Dr. 
Kolláth Zoltán, Molnár Károly, Dr. Schanda János, Schulcz Gábor, Szeghy Géza.  
 
 
 
 
Kiadványok, szakirodalom 
 
Örömmel számolunk be újabb, a hetedik Világítástechnikai Évkönyv 2008 évi megjelentetéséről. 
Tagtársaink tapasztalhatják, hogy évkönyvünk évről-évre egyre vaskósabb és színvonalasabb. A 
sikeres és nagy érdeklődésre számot tartó évkönyv szerkesztője ez alkalommal is Kosztolicz István 
volt. A Szerkesztőnek és szerzőknek ez úton is az elnökség köszönetét fejezi ki önzetlen munkájukért. 
 
Az év folyamán a FÉNY hírlevél 7 száma jelent meg, tagjainkat összesen 49, A/4 méretű oldalon 
tájékoztattuk a Társaság és a világítási szakma aktuális eseményeiről Arató András szerkesztésében. 
 
A VTT már több, mint 10 éve jelen van az interneten. Az akkori technikai lehetőségeknek megfelelő 
honlap statikus kódokkal készült, ami megnehezítette a folyamatos frissítést. Kritika érte a honlapot 
abban a tekintetben is, hogy több esetben az internetes forgalmat felügyelő nagyvállalati tűzfalak nem 
támogatták az oldal elérését. A VTT vezetősége 2008-ban úgy döntött, hogy új, könnyebben 
használható felületet hoz létre. Ennek során a www.vilagitas.org domain nevet regisztráltuk. Az új, 

http://www.vilagitas.org/
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dinamikus kódokat használó, és ezért egyszerűbben frissíthető keretprogramot Mihalik Gáspár 
készítette. 
 
A győri Közvilágítási Ankéton elhangzott előadások hangfelvételét és a fontosabb előadások kivetített 
diáit CD-ROM-on dolgoztuk fel. A CD szerzői jogi okokból nem került árusításra, de az érdeklődő 
szakemberek számára a Világítás Házában tanulmányozás céljából rendelkezésre áll. 
 
 - Az írott és az elektronikus sajtó munkatársai több alkalommal megkeresték a VTT-t, hogy aktuális 
világítástechnikai témákban tájékozódjanak. Az év folyamán a zavaró fények, a sötét éjszakai égbolt 
védelme, az izzólámpák forgalmazásának várható korlátozása és a közvilágítás helyzete voltak a 
leggyakoribb riport-témák. 
 
Az Elektrotechnika folyóirat néhány éve rendszeresen, évente egy alkalommal világítástechnikai 
célszámot jelentet meg. A 2008. évi célszám megjelenése a közvilágítási ankéttal egy időben történt. 
Nagyon tartalmas és szakmailag magas színvonalú írásokat gyűjtött a világítástechnika rovat 
szerkesztője, Némethné dr. Vidovszky Ágnes. Egyébként is elmondható, hogy egész évben sikerült a 
Világítástechnika rovatot tartalmas írásokkal megjelentetni. 
 
2008 negyedik negyedévében elkezdtük a Közvilágítási Kézikönyv szerkesztésének előkészítő 
munkálatait. A kiadványt a 40. Közvilágítási Ankétunkon kívánjuk bemutatni a budapesti villamos 
közvilágítás 100. évfordulója alkalmából. Tekintettel a rövid határidőre nagyon sok szerzőt és lektort 
vontunk be a munkába tagtársaink közül. A könyv szerkesztője: Kosztolicz István.  
 
Szakmai érdekvédelem 
 
A Közvilágítási Rendelet tervezettel kapcsolatban többszörös érdeklődésünkre és sürgetésünk 
ellenére sem történt előrelépés 2008-ban. 
A 2007-es előkészítés után a CELMA tagság 2008 márciusban hivatalossá vált. A VTT elnökségének 
döntése alapján a jogi tagok önkéntes vállalása alapján vesznek részt a CELMA munkájában és 
tagdíjat e vállalatok osztják el egymás között.  
A VTT 2008 folyamán CELMÁ-ból, az Európai Uniós országok lámpatest és alkatrészeik gyártóinak 
szakmai érdekvédelmi szervezetéből érkező dokumentációk szétosztása az érintett vállaltok között 
folyamatos volt Schwarcz Péter közreműködésével. 
Az EUP Ecodesign Szolgáltatási szektort érintő direktívát többször véleményeztük és ezek egy része 
bekerült az azóta megjelent jogszabályba.  
A VTT elkészítette a 2005/32/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, a 
beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülő lámpák, valamint az ilyen lámpák 
működtetésére alkalmas előtétek és világítótestek környezetbarát tervezési követelményeire 
vonatkozó EU rendelet magyar fordításának szakmai lektorálását. Arató András és Schwarcz Péter 
voltak a lektorok. 
Hasonlóan aktív véleményezési és lobbizási tevékenységet folytattunk bel- és külföldön a 
lakásvilágítási berendezések vonatkozásában. Lektoráltuk a direktíva magyar fordítását is. Ebben a 
munkában Gyuris Géza, Tóth Zoltán és Nagy János vettek részt. 
 
 
 
Nemzetközi tevékenység 
 
Csatlakoztunk a CELMA-hoz, az Európai Lámpatest és Alkatrészgyártók Szövetségéhez – VTT 
Közgyűlési határozat alapján. 
 
Részt vettünk a LUMEN V4 Visegrádi Országok Világítási Konferencián 6 előadással és 3 
poszterelőadással. A Szczyrkben (Lengyelország) szervezett rendezvényre 40 tagunk utazott ki.. A 
buszköltséget a VTT fedezte valamennyi kollegánknak, aki ezt igénybe vette. Ugyancsak a VTT 
fedezte mindazon tagtársaink részvételi díját, akiknek előadását a konferencia szervezői elfogadták. A 
sikeres hazai szervezés Almási Sándornak, dr. Borsányi Jánosnak, Buczny Gregnek és Schwarcz 
Péternek köszönhető. 
 
A szervezők meghívására két kollegánk: Schwarcz Péter és Tóth Zoltán előadást tartott a kétévente 
rendezett BALKANLIGHT konferencián a Ljubljanában 2008. októberében 
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VTT képviselteti magát a LUX-EUROPA 2009 előkészítésén. A program bizottság tagja Schwarcz 
Péter, aki  véleményezett 200-nál több előadás-tervezetet. 2008. decemberében személyesen is jelen 
volt Istambulban a program bizottság és az igazgatóság egy ülésén. A VTT egy éjszakai 
szállásköltséggel támogatta. 
 
Tagságunk egy része aktívan részt vesz a 2009 május 27-29-én sorra kerülő CIE Időközi Konferencia 
szervezési munkájában. 
 
Szervezeti kérdések 
 
A MEE új tagnyilvántartó rendszerével való kínlódás töltötte ki időnk nagy részét. Saját 
nyilvántartásunk szerint 103 tagunknak volt/van rendben az adatlapja és fizetett is. További tagok 
vagy fizettek, de eltűnt az adatlapjuk a gépből, vagy nem küldtek új adatlapot vagy nem fizettek, vagy 
egyéb probléma van velük. 2006-ban, amikor a nyilvántartással kezdett foglalkozni Némethné dr. 
Vidovszky Ágnes, 207 rendes és 38 pártoló egyéni tagunk volt. Az átiratkozás nehézkes, aki nem 
küldött vissza új nyilatkozatot azt a központi nyilvántartó rendszer beírta valahová, rendszerint a 
lakhely szerint illetékes regisztráló szervezetbe.  Ezzel együtt 2009.04.17-én a MEE honlapja szerint 
307 tagunk van, az Egyesületnek pedig 3572. Sajnos állítólag tagjaink 2009-ben 104 300 Ft. tagdíjat 
fizettek, míg 2008-ban 445 700 Ft-t. Próbálkozunk a rendbe tétellel. Ezen Némethné dr. Vidovszky 
Ágnes fáradozik. 
 
Tiszteletbeli tagjaink száma: 5 fő. 
 
Jogi tagjainkkal a szerződések lassan megkötődtek: 14 Támogató és 19 pártoló tagja van a VTT-nek. 
Tervbe vettük, hogy az elnökség tagjai meglátogatják jogi tagjainkat, ehhez készült is egy felosztás. 
Az első negyedévben azonban tudomásom szerint csak egy látogatásra került sor. Mindenképpen 
fontosnak tartjuk a személyes kapcsolattartást tagságunkkal. 
 
Rendkívüli közgyűlésen búcsúztattuk az óévet jó hangulatban. 
 
A VTT gazdálkodása 
 
A VTT, mint azt már korábban is ismertettük, saját adószámmal, statisztikai számmal és bankszámla 
számmal rendelkezik és továbbra is a MEE keretein belül fejti ki tevékenységét. Az elmúlt év végén a 
MEE Ellenőrző Bizottsága ellenőrizte a VTT tevékenységét. Célszerűnek tartotta a VTT és MEE 
közötti elszámolás módjának mielőbbi rendezését.  
 
A VTT 2008. évi gazdasági eredményei: 
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 10 359 eFt 
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 8 396 eFt 
Tárgyévi közhasznú eredmény: 1 963 eFt 
Személyi jellegű ráfordítás: 1 971 eFt 
Saját tőke: 13 105 eFt 
      - A MEE EB ellenőrzést tartott a VTT-nél 2008 végén. Jegyzőkönyvében sürgette a VTT és MEE 
közötti elszámolás módjának mielőbbi rendezését. 
 
Egyebek 
 
Az év során több más pályázati lehetőséget megvizsgáltunk, de - a kitűzött célok illetve feltételek 
kismértékű találkozása miatt - az indulást elvetettük. 
 
A Magyar Csillagászok Egyesületével közösen bekapcsolódtunk az „Egy óra a Földért” akcióba, 
amelynek nagy sajtó visszhangja volt. Felhívásunkra számos település – közöttük Budapest is - 
csatlakozott az akcióhoz és egy órára lekapcsolta a díszvilágítást. Az akció népszerűsítésében Dr. 
Koláth Zoltán és Nagy János vettek részt. 
 
Megállapodást kötöttünk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mérnökkamarai tagozattal. Vállalták, hogy 
a VTT hírleveleit és meghívóit eljuttatják a tagságuknak. 
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Megállapodást kötöttünk a Diamond Kongress Kft-vel a 2009-ben sorra kerülő CIE időközi 
Konferencia szervezési teendőinek ellátása céljából. 
 
A VTT vásárolt egy ”Fényterhelés mérő” műszert zavaró fények mérésére. 
 
A Pro Lumine pályázatra 2008-ban sajnos nem érkezett pályamű.  
 
2008-ban MEE által díjazott tagtársaink: Dr. Kránitz Balázs – Déri-díj 
                                                                      Máthé Jenő –Urbanek-díj;  
                                                                      Dr. Majoros András- Nívó-díj;  
                                                                     Schnur Gábor- MEE életpálya elismerés; 
 
2008-ban a VTT díjazottjai: 
               Buczny Gregorz -  Pollich-díj a Világítástechnikai Társaságért;  
               Polgár Péter – Gergely-Sziráki- díj a Magyar világításechnikáért.  
 
Ezúton szeretném megköszönni aktív tagjainknak és az elnökségnek a 2008. évben kifejtett 
tevékenységét, segítségét. Nélkülük nem számolhattam volna be a Közgyűlésnek ennyire gazdag és 
eseménydús szervezeti életről.  
 
2009. április 17. 
 
 
                                                                                                   Nagy János    
                                                                                                        elnök    
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  
a MEE Világítástechnikai Társaság 2008. évi tevékenységéről 
 
Társaságunkat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 
390. nyilvántartási sorszám 13. Pk. 60.421/1989/11. számú végzéssel közhasznú szervezetté 
minősítette 2000. január 20-án. Működésünket az 1989. évi II.tvr. az egyesülési jogról, míg 
gazdálkodásunkat a számvitelről szóló újra kodifikált 2000. évi C. törvény és a 114/1992 és a 
224/2000 Korm. rendeletek szabályozzák. Társaságunk a hivatkozott rendeletek és a számviteli 
politikájában meghatározott beszámoló készítés rendje alapján állítja össze a kettős könyvvitelt vezető 
egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, valamint eredmény 
kimutatását. 
 
Számviteli beszámoló 
Társaságunk tevékenységét a hatályos alapszabálya alapján végzi a mindenkori érvényes 
jogszabályok szerint és az EB (Ellenőrző Bizottság) felügyelete mellett. A MEE VTT 2008. évi 
beszámolója a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, valamint 
tájékoztató adataiból áll. 
2. Költségvetési támogatás: - 
3. Vagyon felhasználása 
2008. január 1-én Társaságunk mérleg szerinti saját tőkéje 11.142 e Ft. Összetétele: Induló tőke 0 Ft; 
Tőkeváltozás (eredménytartalék) "megalakulástól" 13.105 e Ft, a cél szerinti majd a közhasznú 
tevékenységek eredménye : 1.963e Ft, vállalkozási tevékenységek eredménye : -0 Ft. 2008. évi 
gazdálkodási eredmény: közhasznú tevékenységből 1.963 eFt, vállalkozási tevékenységből: -0 Ft 
4. Célszerinti juttatás 
A társaság célja szerinti tevékenysége keretében 2008. évben:  

• a tagság körében ingyenesen nyújtotta az Elektrotechnika c. szakmai folyóiratot, 
• a társaság a tagság számára ingyenesen szervezett rendezvényeket, előadásokat, egyéb 

szakmai összejöveteleket és világítástechnikai szemináriumokat a Világítás Házában 
• rendszeresen megküldtük tagjaink számára a Fény Hírlevelünket, ami a legaktuálisabb 

szakmai és társasági információkat tartalmazza 
• azon tagjaink számára, akiknek nincs internetes elérhetőségük, nyomtatott formában küldjük 

meg a Fény Hírlevelet. 
• a Világítástechnikai Évkönyv 2007-2008 c. kiadványunkat tagságunknak térítésmentesen 

elérhetővé tettük. 
5. Egyéb kapott támogatás: - 
6. Pályázati bevételek: - 
7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
Rendszeres juttatásban a vezető tisztségviselők nem részesültek, részükre igazolt külföldi kiküldetési 
költségeik kerültek megtérítésre. Ilyenre két esetben került sor: egyik a  CELMA tagságunk kapcsán, a 
másik az ELC-CELMA által szervezett megbeszélésre való kiutazáskor. Mindkét utazás Brüsszelbe 
volt. 
8. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 
2008. évi közhasznú tevékenységünket a világítási kultúra terjesztése, az iparági eredmények 
ismertetése, ismeretterjesztése, továbbá oktatás, szakmai tanácsadás, részvétel a világítás 
népszerűsítése tevékenységek tették ki. 
Az Elektrotechnika folyóiratot és a Fény Hírlevelet továbbra is eljuttattuk tagjainknak, annak 
érdekében, hogy rendszeres információt biztosítsunk számukra.  
Megújítottuk, és rendszeresen karbantartottuk honlapunkat annak érdekében, hogy ne csak 
nyomtatott formában, hanem elektronikusan is minél szélesebb körben ismertethessük a szakmával 
foglalkozóknak és az az iránt érdeklődőknek a világítástechnika területén történt legfontosabb 
eseményeket és eredményeket. Új honlapunk címe: www.vilagitas.org. 
Világítástechnikai továbbképzéseket szerveztünk villamos mérnökök számára, amelyen a résztvevők 
illetve sikeresen vizsgázók 10 kreditpontot kaptak. 
Továbbra is kiemelten kezeltük a nem bevételes szakmai tájékoztató jellegű rendezvényeket, a 
világítástechnikai szemináriumokat, melyen a MEE VTT tagokon túl számos más érdeklődő is részt 
vett. 
Megszerveztük az immár hagyományos Hallgatói Ankétot, amelyen a végzős világítástechnika szakos 
hallgatok mutathatták be szakdolgozatukat az érdeklődőknek. A részvétel térítésmentes volt.  
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Támogattuk a LUMEN V4 Visegrádi Országok Világítási konferencián előadó hazai kollegák 
részvételét és biztosítottuk a buszos utazási lehetőséget mindazoknak a tagoknak, akik jelentkeztek a 
rendezvényre. 
A 2008 év őszén megjelent Világítástechnikai Évkönyv 2008-2009 kiadványunkat térítésmentesen 
átadtuk az arra igényt tartó tagjainknak és valamennyi a szakmánk iránt érdeklődőnek.   
Az állami befizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk. 
 
Budapest, 2009. április 17. 
         Összeállította 
 
         Nagy János 
               elnök 

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
 
A MEE VTT Ellenőrző Bizottsága 2009. április 6-án kihelyezett ülést tartott a VTT könyvelőjénél a 
Bodricont Kft-nél. A MEE VTT 2008 évi gazdálkodását és bizonylatait vizsgáltuk meg részletesen. A 
vizsgálat folyamán pár apróbb számviteli problémát találtunk ami a helyszínen azonnal meg is 
oldódott. Megállapítottuk hogy a Világítástechnikai Társaság gazdasági tevékenysége törvényes 
keretek között folyik. 
 
VTT eszközeink értéke 2008.12.31-én 17 221 eFt volt, amiből 14 688 eFt kamatozó bankszámlán van. 
Azaz a társaság szilárd anyagi alapokon áll. (Itt kell megjegyezzük, hogy a fenti összegből mintegy 3 
500eFt elkülönített bankszámlán van ami a 2009. évi CIE Midterm meeting konferenciára 2008 év 
végén befolyt szponzori támogatásokat tartalmazza. 
 
Javasoljuk a VTT életét néhány kérdésben leszabályozni úgymint pénzkezelési és számlakiállítási 
szabályzat kidolgozását. 
 
A vevői tartozások mértéke a 2007. évihez képest jelentősen növekedett. 2007 évben még csak 943 
ezer forintot tett ki még 2008-ban 2 339 eFt. Itt is arra kérjük tagjainkat, hogy hassanak oda, hogy a 
VTT számláit cégeik határidőre kifizessék. Sajnos e tartozás felét egyetlen multinacionális cég 
tartozásai adják. A társaság a szállítóit határidőre kifizeti. 
 
Végezetül a 2008. év gazdálkodásának legfontosabb számai  
Árbevétel 10 359,- eFt 
Közhasznú tevékenység eredménye  1 963,- eFt 
 
 
Budapest, 2009. április 21. 
 
 
Major Gyula    Schulcz Gábor Laky István 
MEE VTT EB elnöke  MEE VTT EB tagok 
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HALLGATÓI ANKÉT 
 
A Világítástechnikai Társaság, a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara és 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idén is megrendezi az immár 
hagyományosnak tekinthető Hallgatói Ankét-ot, amelyen végzős diákjaink rövid előadások keretében 
ill. posztereken ismertetik szakdolgozatukat. 
 
Helyszín: Világítás Háza 
Budapest IV. Árpád út 67. I. em. 6. 
 
Időpont: 2009. június 9-én 15.00 óra 
Az ankétra ezúton Önt és kollégáit is szeretettel meghívjuk, és részvételére feltétlenül számítunk. 
 
 
Budapest, 2009. május 29. 
 
Nagy János     Dr. Turmezei Péter, PhD. 
VTT elnöke     BMF KVK dékán 
 
A Hallgatói Ankét programja: 
 

1500 – 1515 Miniatürizált fémhalogén fényforrás-rendszerek alkalmazása 
Molnár Sándor  

1515 – 1530 Fémhalogén lámpák felfutásának spektroszkópiai vizsgálata 
Nagy János 

1530 – 1545 Mérőhely kialakítása nagyteljesítményű LED-ek fénytechnikai vizsgálatához 
Czira Attila – Kovács Roland 

1545 – 1600 
Polarizált fény szerepének képalkotó polarimetriás vizsgálata a 
világítástechnikában 
dr. Gál József Sándor (szakmérnök) 

1600 – 1630 SZÜNET 

1630 – 1645 
Műtárgyak és épületelemek világítási effektusainak modellezése és 
vizsgálata 
Bodzay Zsolt (BME) 

1645 – 1700 Változtatható színhőmérsékletű mesterséges világítás 
Kuti András 

1700 – 1715 Kerékpárút korszerű világítási megoldásainak elemzése 
Taar Gergely 

1715 – 1730 A MÁV Zrt. térvilágítási rendszereinek fejlődése és karbantartása 
Nagy Attila Dezső 

 
Poszterek: 
 
Barkóczy Gergely Attila: 
(BMF) 

Belsőtéri világítási berendezések kápráztató hatásainak vizsgálata 

Gábor József: Bevásárlóközpont DALI alapú RGB fénytechnikai rendszere 

Varga István: Ágyvég-lámpatest tervezése és gyártása 
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SZABVÁNYFIGYELŐ 
 
A Szabványügyi Közlöny 2009. áprilisi számában a következő világítástechnikai tárgyú szabványok 
megjelenését tették közzé: 
 
MSZ EN 60061-1:1993/A40:2009 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat ellenőrző 
idomszerek. 1. rész: Lámpafejek  
 
MSZ EN 60061-2:1993/A37:2009 
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatosságukat és biztonságukat 
ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok  
 
MSZ EN 60238:2004/A1:2009 
Edison-menetes lámpafoglalatok 
 
MSZ EN 60399:2004/A1:2009 
Ernyőtartó gyűrűs lámpafoglalatok menetei  
 
MSZ EN 60400:2009 
Fénycsőfoglalatok  és  gyújtófoglalatok  
 
MSZ EN 60838-1:2004/A1:2009 
Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok  
 
MSZ EN 61184:2009 
Bajonett-lámpafoglalatok 
 
MSZ EN 60598-1:2009 
Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok  
 
MSZ EN 60810:2003/A1:2009 
Közúti járművek lámpái. Működési követelmények  
 
MSZ EN 61995-1:2009 
Eszközök háztartási és hasonló jellegű lámpatestek csatlakozásához. 1. rész: Általános 
követelmények  
 
MSZ EN 62031:2009 
Általános világításhoz használt LED-modulok. Biztonsági előírások  
 
A közzétett magyar nemzeti szabványok angol nyelvűek, és magyar címoldaluk van. 
 
 
 

IMPRESSZUM 
FÉNY, a  MEE Világítástechnikai Társaságának hírlevele. 
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