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Évzáró közgyűlés  
 
Tisztelt VTT Tagok és Érdeklődők ! 
  
Értesítjük Önöket, hogy a Társaság évzáró közgyűlése – eltérően a korábbi gyakorlattól, amely szerint 
az ilyen jellegű rendezvényeket mindig kedden tartottuk - december 13-án, hétfőn lesz az Újpesti 
Polgár Centrumban (az Elektrotechnika havi program értesítőben közöltekkel ellentétben). Kérjük, 
szíveskedjenek az időpontot előjegyezni! 
 
Az évzáró közgyűlésünkön megjelenő tagjaink a helyszínen kézhez kapják az új Világítástechnikai 
Évkönyvet, amelynek költségeit idén is sikerült más forrásokból biztosítani, így a MEE és VTT tagok 
számára a könyv továbbra is ingyenes.  A közgyűlésen megünnepeljük a VTT fennállásának 15 éves 
évfordulóját, és köszöntjük azokat a kollegákat, akik 50 éve a tagjai a MEE-nek. 
 
A közgyűlési meghívót később küldjük ! 

 

Rendkívüli közgyűlés 
 
Jegyzőkönyv a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaság 2010. október 12-én 
tartott rendkívüli közgyűléséről 

 
A rendkívüli közgyűlést az Elnökség korábbi határozata alapján hívta össze. A közgyűlés egyetlen 
napirendi pontja a GE kérésének megvitatása: a VTT csatlakozása  a GTB-hez. A GTB az ENSZ 
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Európai Gazdasági Bizottságának egy most önállóvá váló munkabizottsága, amelyben immár termelő 
egységek nem lehetnek tagok. 
 
A közgyűlés levezető elnöke Tóth Zoltán phd.  
 
Levezető elnök felkérte a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Major Gyula és Almási Sándor 
kollégákat, majd megállapította, hogy az aláíró ív szerint a közgyűlés megkezdésekor a jelenlévő 
tagok száma, nem éri el az 50 %-ot ( 27 tag volt jelen), tehát nem határozatképes, erre való tekintettel 
a közgyűlést a meghirdetett következő időpontig elnapolta. Az aláíró ívek a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik. 
 
A megismételt közgyűlés immár a részt vevők számától függetlenül határozatképes. 
 

1.  A GE kérelmét Torma Tamás indokolta. Beszédében ismertette, hogy az ENSZ Gazdasági 
Bizottságának több munkacsoportja is van, amelyekben kormányzati delegáltak vannak, egy 
ilyen munkacsoportnak informális munkabizottsága volt eddig a GTB. 1958 óta a meglévő 
szabályzatok karbantartása a feladata. 
A GRE feladata a gépjármű világítási eszközök műszaki paramétereivel kapcsolatosan 
beterjesztett anyagok esetenkénti véleményezése. Ezek alakultak most át bejegyzett 
szervezetté, ezzel a súlyuk megnő, ezért a tagok már nem delegáltak, hanem a hivatalos jogi 
szervezet képviselői. A műszaki tevékenység nem változik. Az  elképzelés szerint továbbra is 
a GE adná a magyar képviselőt, de ha más is akar csatlakozni, azt is lehet.  

2. Kérdés: Milyen költsége van? Kb. 2000 Euro/ év, de a GE szerződésben vállalja ennek 
megfizetését. 

3. Hozzászólások: Major Gyula a VTT ellenőrző bizottság elnöke: 
a. A GE–nek jelenleg mintegy 1,2 millió forintos tartozása van, amiben van CELMA 

hátralék is.  
b. Mi a biztosíték arra, hogy fizetni fogják a tagdíjat, ill. mi a biztosíték a jelenlegi 

tartozás kifizetésére? 
4. Tóth Zoltán phd válasza: sajnos a 2006. évi tartozást nem lehet behajtani, a pontos összeg 

1 132 584 Ft. + az idei CELMA tagdíj. Jövő hét kedden (2010.10.19., jkv.vezető megjegyzése) 
fog megtörténni a kifizetés. 

5. Nagy János kérése, ha Euróban kell tovább utalni a tagdíjat, akkor a GE befizetés is Euróban 
történjen. 

6. Arató András: Megpróbált utána nézni az interneten a GRE működésének. A bizottsági 
munkában a magyar delegáció tagjaként korábban a MEEI vett részt. A műszaki vizsgálatok 
elvégzése, az E7 európai jóváhagyási jel kiadása, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 
tevékenység volt a feladat. Az Autóipari Kutató Intézet is résztvett a munkában. A GRE 
aktuális ismertetőjét megtalálta az interneten, e szerint a tagok kormányzati delegáltak, de az 
ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 

7. Ezt követően élénk vita alakult ki, miért jó a VTT-nek ha belép? Mi történik, ha a GE megunja 
és ki akar lépni, és milyen kötelezettségek hárulnak a VTT-re, ha belép? 

8. Kérdés: Mi a határidő a belépésre, milyen előnyökkel jár, ha kvázi alapító tagok vagyunk?  
9. Válasz 2010. évvége, de akkor se történik semmi, ha csak 2011-ben lépünk be. 
10. Mivel az előbbi kérdésekre a válasz nem volt kellően megnyugtató Nagy János javaslata: 

2010. dec. 14-én lesz a következő, évzáró közgyűlés, addigra tegyen a GE írásos 
előterjesztést, készítsen szerződés tervezetet, és rendeződjön a GE tartozások ügye. A 
szerződés tervezetet a novemberi vezetőségi ülésre küldje meg a GE, hogy a vezetőség 
előterjesztést tudjon tenni a közgyűlésnek. 

11. A kérdés elnapolása után a decemberi évzáró közgyűlésre kell a szavazást előkészíteni. A 
jelenlévők ezt egyhangúlag megszavazták. 

12. A rendkívüli közgyűlés zárásaként Nagy János elnök bejelentette a következő programokat:  
a. 2010. dec. 14. Polgárok háza ünnepi évzáró közgyűlés. (időpont változott, 2010. dec. 

13! jegyzőkönyv készítő megjegyzése) 
b. 2011. február 1-2. II. LED konferencia az Óbudai Egyetemen 
c. 2011. május Közvilágítási Ankét, feltehetőleg Sárospatakon. 

 
A közgyűlést Tóth Zoltán phd levezető elnök bezárta. 
A jegyzőkönyvet készítette: N. Vidovszky Ágnes 
 



FÉNY – a MEE Világítástechnikai Társaság hírlevele, 2010-7                                                         3 

Kutatók éjszakája - visszhang 
 
A rendezvényt szervező Tempus Közalapítvány nevében Kurucz Katalin Felsőoktatás K+F 
csoportvezetőtől a következő levél érkezett a VTT részére: 
 
Ezúton köszönöm megtisztelő részvételét az idei Kutatók Éjszakája hazai programjának központi 
rendezvényén. 
 
Az Önök értékes munkájának is köszönhető a központi rendezvény sikere, és hogy 2010. szeptember 
24-én a Millenárison mintegy 5000 látogatót regisztráltunk. A sikerről árulkodik a sajtómegjelenések 
listája: a Kutatók Éjszakája júniustól szeptemberig 541 alkalommal tűnt fel a különböző médiumok 
híradásaiban, ebből 422 alkalommal szeptemberben. Az eseményről beszámolt az összes vezető 
televíziós, rádiós és online médium. 
 
A sikerhez, a látogatók és média érdeklődéséhez az Önök előadása/kiállítása  is nagyban hozzájárult. 
Részvételük nem csak a rendezvény programkínálatának palettáját színesítette, de meggyőződésünk, 
hogy számos szenvedélyesen kíváncsi látogatót éppen az Önök programja vonzott a 
rendezvényünkre, ahol aztán más tudományágakkal, tudományterületekkel is kapcsolatba kerülhetett. 
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Ezt   az   eredményt   csak   Önökkel,   a   rendezvény   előadóival,   „főszereplőivel' együttműködve,   
közös   munkával   volt   lehetséges  elérni,   így  az   eredmény   közös erőfeszítéseink sikerét tükrözi. 
A rendezvényről készült képeket és videókat folyamatosan töltjük fel a Kutatók Éjszakája honlapjára. 
Kérjük, látogassa meg Ön is a képgalériánkat, és győződjön meg a látogatók és a tudomány örömteli 
találkozásáról.  
 
Megtisztelő munkájukat, munkatársaik erőfeszítéseit még egyszer nagyon köszönöm, és egyben 
remélem, hogy jövőre is lesz alkalmunk együttműködni a Kutatók Éjszakáján. 
 
 

Elnökségi ülés, 2010-11-09 
 

Jelen (tagok): Almási Sándor (AS), Jáni Katalin (JK),Molnár Károly (MK), Nagy János (NJ), Schwarcz 
Péter (SchP): Határozatképes; 
Jelen (Állandó meghívott): Schanda János (SchJ) 
Jelen (meghívott, csak az 1. napirendi pontnál): Kulcsár Ferenc 
Kimentette magát: Némethné Vidovszky Ágnes, Tóth Zoltán 
 
1. VTT díjjavaslatok jóváhagyása 
Kulcsár Ferenc, Schultz Gábor, Szabó Tibor összetételű díjbizottság javaslatát ismerteti Kulcsár 
Ferenc.  
Az elnökség egyhangúan egyetértett a javaslattal.  
 
2. Az előző elnökségi üléseken hozott határozatok végrehajtásának áttekintése 
Évkönyv kiadása: Nov 1-ével elmentek a nyomdába a lektorált anyagok 
Jáni Józsefné Licht konferencia részvételének támogatása: megtörtént, elszámolt. Szakmai 
beszámolót várunk. 
Világítás háza: IT berendezésének beszerzése. Felelős: TZ, nem került végrehajtása. Újabb határidő: 
2010.11.23 
Közvilágítási Ankét szervezése: felelős: AS, Időarányosan teljesült, helyszín: Sárospatak 
2011 I. névi szeminárium témák leadása: Felelős: MK, Hi: 2110.11.23 
 
3. MEE VTT és GE közötti szerződéstervezet megvitatása 
VTT bírósági bejegyzésének hiánya miatt a VTT nem szerződésképes, ezért nem küldtek 
szerződéstervezetet. 
Gyors megoldás: GE kössön szerződést a MEE-vel, a VTT javára (kötelességek és jogok a VTT-t 
illetik) 
A VTT ügyvédje szerint hosszútávon az egyetlen jogi megoldás a teljes önállóvá válás. Emellett 
szövetségi rendszerben együttműködhetünk a MEE-vel. 
 
4. A GE tartozásainak áttekintése 
A mai számlakivonat szerint a 2010-es CELMA tagdíj megérkezett, de más tartozás nem. 
Mivel a tartozások nem érkeztek meg, ezért a GTB tagságról az elnökség érdemben nem tud 
tárgyalni. 
 
5. Egyebek 
Közvilágítási Ankét szervezése, koordinátor: AS, szakmai felelős: NJ, Időarányosan teljesült, (előzetes 
információ alapján) helyszín: Sárospatak, időpont: 2011.05.19-20.  
Világítási Ankét szervezése, koordinátor: AS, szakmai felelős: BJ, előzetes információ alapján, 
helyszín: Budapest, időpont: 2011.10.06-07 
CONSTRUMA (ELECTROLIGHT+BUILDING) 2011.04.05-10: VTT 4 előadásból álló szakmai 
konferenciát tart, kiállítókat szervez. Felelős: NJ, MK Hi: következő elnökségin beszámoló 
Következő elnökségi ülés: 2010.12.13. 16:00, Polgárok háza (a közgyűlés előtt) 
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II. LED konferencia 
 
A MEE Világítástechnikai Társaság és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar  
2011. február 1-2-án tartja a II. LED Konferenciát 
 

„Találjuk meg együtt a LED-ek helyét a világítástechnikában”  
 

mottóval. Az első LED konferencia (2010. február) sikere indokolttá tette a rendezvény évenkénti 
megszervezését. Az elmúlt egy évben további tapasztalatokat szereztünk, amelyeket újabb 
rendezvényünkön igyekszünk megosztani a konferencia résztvevőivel. A rendezvény szakmai 
színvonalának emelése érdekében külföldi előadókat is meghívtunk, akik a témakörben nemzetközi 
kitekintést nyújtanak. 
 
A szilárdtest fényforrás alkalmazástechnikája új kihívások elő állítja a világítástechnikával foglalkozó 
szakembereket, tervezőket és szerelőket egyaránt, mivel még nem áll rendelkezésre kellő mélységű 
szakirodalom és tapasztalat sem. Valamennyien e témával foglalkozók, részben külföldi 
szakirodalomra, másrészt saját tapasztalataikra támaszkodnak. 
 
A meghirdetett konferencia célja: a LED-ek és az alkalmazástechnika lehetőségeinek megismertetése; 
megvalósult világítási rendszerek bemutatása; a felhasználás jelenlegi korlátainak ismertetése; 
együttgondolkodás a LED-ek adta lehetőségek művészi felhasználóival; a fénytechnikai és műszaki 
jellemzők méréstechnikájának pontosítása; a színtani és termikus paraméterek tisztázása; valamennyi 
téveszme eloszlatása, amelyet sokan szakmai ismeretek hiányában terjesztenek a LED-ekről. 
 
A konferencia kísérője a LED kiállítás – külföldi cégek részvételével – melynek keretében lehetőség 
nyílik a témával foglalkozó vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak ismertetésére a 
résztvevőkkel. 

 

 

Hulladékkezelési díj 
 

Emlékeztetjük kollégáinkat, hogy a 264/2004 kormányrendelet előírásai szerint egyes fényforrások 
értékesítésekor a hulladékkezelési díj 2011. február 13-ig tüntethető fel elkülönítetten a számlán.  
 
A VTT tárgyalásokat folytat a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Államtitkárságának 
Hulladékkezelési főosztályával a határidő meghosszabbítása érdekében, melynek eredményéről 
tájékoztatást fogunk adni. 

 

Új CIE publikáció 
 
A napokban jelent meg a CIE 191:2010 kiadvány, amely sok éves munka eredményeként egy olyan 
ajánlott fotometriai rendszert ír le, amely a szürkületi, mezopos viszonyok közötti látási teljesítményen 
alapul. 
 
A jelentés a vizuális feladat mezopos látási körülmények közötti megközelítésére alkalmazható 
fotometriával foglalkozik. Fő célja olyan, a mezopos látásra vonatkozó spektrális érzékenységi 
függvények meghatározása, amelyek az alapját képezhetik a mezopos látásra vonatkozó 
fénymérésnek. A legfontosabb ilyen vizuális feladatok között kiemelkedő fontosságúak az éjszakai 
vezetés vizuális feltételei.  
 
A publikáció áttekinti a meglévő, vizuális teljesítmény alapú, mezopos látásra vonatkozó fotometriai 
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rendszereket, és ezeket új, független adatforrásokkal teszteli.  Az elemzés eredményeként javaslatot 
tesz a mezopos látás melletti vizuális teljesítményen alapuló fotometriai rendszerre. A jelentés 
összefoglalja az ajánlott rendszer indoklását, valamint általános iránymutatásokat tartalmaz annak 
felhasználására és alkalmazására. A 79 oldalas kiadvány 27 ábrát és 17 táblázatot tartalmaz. 
 

Forrás: CIE Newsletter, 2010 October  
 
 
 
 

Román világítástechnikai konferencia és kiállítás 
 
2011. május 18-20 között „Világítás és közösségek (Lighting and Community)” mottóval kerül 
megrendezésre az Illuminat konferencia, és az ELIE nemzetközi világítástechnikai kiállítás. Előadások 
bejelentését 2011. január 15-ig várják az office@dkevents.ro címre, max. 1000 szavas tartalmi 
összefoglalóval.  
 
Az előadások elfogadásáról nemzetközi tudományos bizottság dönt, melynek magyar tagjai Schanda 
János és Schwarcz Péter. Az előadások elfogadásáról febr. 15-ig küldenek értesítést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSZUM 
FÉNY, a  MEE Világítástechnikai Társaságának hírlevele. 

Kiadja: MEE Világítástechnikai Társaság, 1042 Budapest, Árpád út 67 
Tel/fax: (06 1) 369 6631 

e-mail: meevtt@gmail.com 
Honlap: www.vilagitas.org 
Megjelenik: igény szerint 

Szerkeszti: Arató András ( aratoa@gmail.com ) 
Felelős kiadó: Nagy János ( jano.nagy@t-online.hu ) 

A hírlevélben megjelent információk a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók 
 


