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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
A MEE VTT Vezetősége ezennel szeretettel meghívja a tagságot 2009. évi rendes közgyűlésére,
amelynek időpontja
2009. április 21. 16 30 óra
helye: Világítás Háza (Budapest IV. Árpád út 67. I. em)
Amennyiben a közgyűlésen nem jelenik meg a tagság 50 %-a + 1 fő, akkor a közgyűlést változatlan
napirenddel
2008. április 21-én 17 órára
ismételten összehívom, amely közgyűlés a részt vevők számától függetlenül határozatképes.
Napi rend:
1. Elnöki megnyitó
2. Létszám jelentés
3. VTT Elnökének beszámolója
4. VTT Ellenőrző Bizottság beszámolója
5. Közhasznúsági jelentés
6. A beszámolók és jelentés elfogadása
7. Egyebek
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Kérem a Tagságot, hogy az egyebek napirendi ponthoz javaslataikat írásban 2009. április 17-én 16 hig szíveskedjenek megtenni.(nemethne.vidovszky.agnes@nkh.gov.hu) Természetesen a helyszínen is
lehet előterjesztéssel élni.
Budapest, 2008. 04. 03.
Némethné Vidovszky Ágnes dr.
Alelnök

ÚJ KURATÓRIUMA VAN A MAGYAR VILÁGÍTÁSTECHNIKÁÉRT
ALAPÍTVÁNYNAK
2002-ben 20 magánszemély és a MEE létrehozta a Magyar Világítástechnikáért
Alapítványt. Első lépésként a felszámolt Világítástechnikai Állomás pótlására
megvásároltak egy ingatlant, mely a Világítás Házaként szolgálja a szakma ügyét.
Az eredeti kuratórium és felügyelő bizottság 2008-ban lemondott tisztségéről,.így
szükségessé vált új kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok megválasztása. Az
alapítók 2008. december 9-én és 2009. február 3-án üléseztek, és a feladatok
meghatározása után felkérték a VTT tagok közül a megvalósításra alkalmasnak tartott
jelölteket. A decemberi ülésen a jelöltek meghallgatása után kiválasztották a kuratóriumi és felügyelő
bizottsági tagokat. A februári ülésen a kuratórium elnöki tisztét a megválasztott tagok közül Szekeres
Sándor vállalta el. Így alakultak meg a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány új irányító testületei.
A kuratórium: Szekeres Sándor elnök, Esztergomi Ferenc, Gyuris Géza, Kovácsné Jáni Katalin,
Kozaróczky Kornél kuratóriumi tagok.
Felügyelő Bizottság: dr. Kovács Béla elnök, Major Gyula, Szálkái Tamás felügyelő bizottsági tagok.
Az alapítók megfogalmazták azokat a célokat, melyeket szeretnék, ha az alapítvány kuratóriuma
megvalósítana. Az elképzelések felsorolásánál kezdetben szabadon szárnyalt a fantázia, de végül
sikerült néhány olyan területet meghatározni, ahol az alapítvány kuratóriuma sikeres lehet. Fő feladat
a Világítás Házának gazdájaként oktatási, szakmai programok szervezése, az intézmény megtöltése
tartalommal, a közgondolkodás megismertetése a világítástechnikai kultúrával. Ezen célok elérése
érdekében szükséges a vidéki kapcsolatok kiépítése, szoros kapcsolattartás mérnök kamarákkal,
oktatási intézményekkel. A tervek megvalósítása a VTT-vel és a világítástechnikával foglalkozó
cégekkel szoros együttműködésben képzelhető el, hiszen a feladatok végrehajtói is ebből a körből
kerülnek ki. A szükséges anyagi feltételek megteremtése pályázatokkal, szponzori támogatással
lehetséges. Reméljük, hogy az új kuratórium sikeresen kapcsolódik be abba a jövőnk szempontjából is
fontos tevékenységbe, mely erőforrásaink ésszerű, takarékos felhasználását célozza.

AZ EURÓPAI FÉNYFORRÁSGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE (ELC) ÜDVÖZLI AZ
IZZÓLÁMPÁK KIVONÁSÁT
A vezető európai fényforrásgyártókat tömörítő Európai Fényforrásgyártók Szövetsége (ELC) üdvözli
az Európai Parlament és Tanács azon döntését, hogy 2012-ig fokozatosan korlátozza az izzólámpák,
2016-ig a kis hatásfokú halogénlámpák használatát.
A jogszabályalkotás folyamata során az európai fényforrásgyártók műszaki és piaci ismereteikkel
járultak hozzá, hogy a felhasználóknak az energiatakarékos termékek széles skálája álljon
rendelkezésre a váltáshoz. A fényforrásgyártó ipar információs kampánnyal segíti a fogyasztók és a
környezetvédelmi kormányszervek jobb tájékozódását. Az intézkedés kapcsán évente 12 millió tonna
széndioxid kibocsátását lehet megtakarítani.
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Ma az európai háztartásokban használt fényforrások 85%-a pazarolja az energiát. A fokozatos áttérés
2016-ig közel 500 millió polgárt érint. A zökkenőmentes átmenet érdekében az ipar a gyártás jelentős
fejlesztését ígéri. Az energiatakarékos fényforrások akár 80%-kal is csökkenthetik a fogyasztást, és
15-ször nagyobb élettartamúak, mint a kevésbé hatékony izzólámpák. Ma a jó minőségű fényt
kibocsátó energiatakarékos fényforrások a gyakorlati alkalmazásoknak megfelelő minden méretben
és formában kaphatók.
Forrás: ELC sajtóközlemény

KÖZVILÁGÍTÁSI KÉZIKÖNYV
100 évvel ezelőtt adták át Budapesten az első közvilágítást a
Rákóczi úton. Ennek az évfordulónak a tiszteletére jelenteti
meg a MEE Világítástechnikai Társaság a Közvilágítási
Kézikönyv című kiadványát. Ez a szakkönyv a közvilágítással
foglalkozó szakembereknek, valamint a téma iránt
érdeklődőknek a közvilágítás legkülönbözőbb részeiről ad
tájékoztatást a legkiválóbb szakemberek tollából. 23 fejezetben
olvashatunk a közvilágítás történetéről, fejlődéséről, az elméleti
alapokról, a magyar és nemzetközi szabványokról, a
közvilágítás fényforrásairól, működtető egységeiről, a
lámpatestekről,
azok
tartószerkezeteiről,
a
közutak
világításának tervezéséről, üzemviteléről, karbantartásáról és
érintésvédelméről, a térvilágításról, a dekoratív- és
díszvilágításról. Külön fejezetben írunk a fénytechnikai
paraméterek
ellenőrzésének
kérdéséről,
a
közlekedésbiztonságról, a zavaró fényekről, a közvilágítás
gazdaságossági
szempontjairól
az
önkormányzatok
szemszögéből, a villamos energia beszerzési lehetőségeiről,
az elhasznált lámpatestek és fényforrások hulladékának
visszagyűjtéséről. Olvashatunk egy kis előretekintést a jövő
felé: a LED-es és a napelemmel működő közvilágításról.
A könyvet a Budapesten májusban megrendezésre kerülő 40-ik Közvilágítási Ankéton mutatjuk be, és
nyújtjuk át a szakembereknek.
A könyv megvásárolható a Világítás Házában (Budapest, IV., Árpád út 67), vagy megrendelhető a
MEE Világítástechnikai Társaságnál (meevtt@gmail.com)

VEZETŐSÉGI ÜLÉS
Az ülés időpontja: 2009. 04. 07.
Jelen vannak: Dr. Borsányi János, Nagy János, Dr. Tóth Zoltán, N. Vidovszky Ágnes dr.
Dr. Schanda János, mint meghívott
Kimentését kérte: Schwarcz Péter, Arató András, Almási Sándor
Napirendi pontok: 1. VTT közgyűlésénak előkészítése
2. Egyebek
Ad 1. A közgyűlés némi késéssel meghirdetésre került. A közgyűlés feladata a 2010-s választások
előkészítésére Jelölő Bizottságot létrehozni. A Jelölő Bizottságba javasolt személyek az elnökség
részéről: Déri Tamás, Kulcsár Ferenc, Moldován Péter, Dr. Borsányi János (3 főt kell választani)
Ad 2.
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1. Tóth Zoltán beszámolt a Közvilágítási Ankét előkészületeiről. Alakulnak az előadások,
helyszínen Schanda professzor ígért két előadást a csapatából.
2. A közvilágítási kézikönyv borítója elkészült, Nagy János átküldi azt és a kézikönyv
rövid ismertetését N.Vidovszkynak, hogy az Elektrotechnikában jelenjen meg.
3. A LUMEN V4 2010-s konferencia program bizottságába - megköszönve Schwarcz
Péter előző konferenciákon végzett értékes tevékenységét – Hódos Jirina úrhölgyet
és Tóth Zoltán urat delegálja az elnökség.
4. A májusi CIE konferencia szervezéséről Dr. Schanda János professzor úr tájékoztatta
az elnökséget. Ezek szerint a konferencia szekciók levezető elnökei mellé szükség
lenne egy-egy magyar elnökre is, aki szükség esetén a technikai személyzettel tudja
tartani a kapcsolatot és reprezentál. Javaslatok a magyar elnökökre: Dr. Ábrahám
György; Almási Sándor; Dr. Borsányi János; Arató András; Major Gyula; Dr. Székács
György; Déri Tamás.
A sajtó tájékoztatót Dr.Schanda János és Nagy János urak bonyolítják.
5. Nagy János elnök úr tájékoztatta az elnökséget, hogy 2009. április 2-án Harangi
Nikolett titkársági asszisztens felmondott –államvizsgára készül- az új asszisztens
Almási Éva lesz, aki 2009. április 14-én áll munkába. Az új asszisztens 13-17 h-ig
vállalja a Titkárság nyitva tartását, ami a dolgozó tagság szempontjából kedvezőbb
nyitva tartást jelent.
6. Nagy János elnök úr tájékoztatta a vezetőséget, hogy a MEE Alapszabálya szerint a
2009. évi pénzügyi tervünket előterjesztette. Tájékoztatott továbbá arról, hogy ha a
MEE Gazdasági Szabályzata szerint minden bevételünkből leadjuk az előírt
százalékot, akkor mínusz 210.000 Ft-al fogunk zárni. A MEE szóban ígéretet tett arra,
hogy nem minden bevételből, csak a hasznot hozóból kell leadni százalékot. Erre való
tekintettel is a VTT előterjesztett megállapodás tervezetet a MEE – VTT elszámolás
módjáról.
7. A CIE időközi konferenciát több szervezet is támogatja, az így befolyt összegeket a
konferencia kiadásokig a VTT kezeli, a pénzt hozam garantált betéti alapba tette
lekötve, hogy ne veszítsen értékéből. Megjegyzés: a VTT forint megtakarításai is
hozam garantált betét alapban vannak.
Egyéb tárgy és észrevétel nem lévén az ülést Nagy János elnök úr berekesztette.
A jegyzőkönyvet összeállította: N. Vidovszky Ágnes sk.

RENDEZVÉNY NAPTÁR
2009. április 21: A VTT rendes éves közgyűlése. Világítás Háza, 1042 Budapest, Árpád út 67
2009. április 22-27: EUROLUCE vásár, Milánó, Olaszország. www.cosmit.it
2009. május 14-15: Közvilágítási ankét, Budapest.
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Hunor Hotel, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 40.
2009. május 26-30: LIVINGLUCE vásár, Milánó, Olaszország. www.livingluce.it
2009. május 27-29: CIE félidei konferencia, Budapest. http://cie.kee.hu/mnb_hun.html
2009. szeptember 9-11: LUX EUROPA konferencia, Isztambul, Törökörszág. Fény és a környezet.
www.luxeuropa2009.org.tr
2009. szeptember 25-27: LUX JUNIOR konferencia, Dörnfeld, Németország

KÖZVILÁGÍTÁSI ANKÉT
A MEE Világítástechnikai Társasága és a MEE ELMÜ Szervezete 2009. május 14-15.-án „100 éves a
budapesti villamos közvilágítás” címmel Budapesten rendezi meg a XL. Közvilágítási Ankétot.
Részvételi díj

2009. április 17.-ig történő
jelentkezés esetén

2009. április 17. után történő
jelentkezés esetén

2 ágyas
szoba/fő

26 000 HUF + ÁFA

28 000 HUF + ÁFA

1 ágyas
szoba

29 000 HUF + ÁFA

31 000 HUF + ÁFA

Szállás nélkül 19 500 HUF + ÁFA

21 500 HUF + ÁFA

A nem MEE tagok részvételi díja +2 000 Ft +ÁFA.
A részvételi díj részletezése:
Szervezési költség:
ápr. 17.-ig MEE tagoknak: 7 500 Ft, nem MEE tagoknak: 9 500 Ft
ápr.17-máj.7. között MEE tagoknak: 9 500 Ft, nem MEE tagoknak: 11 500 Ft
Szállásköltség 1 ágyas szoba: 9 500 Ft
2 ágyas szoba: 6 500 Ft
Étkezési költség (2 ebéd, 1 vacsora, büfé): 12 000 Ft
A fenti költségeket plusz a vonatkozó ÁFA terheli.
A szervezési költség tartalmazza az Ankétra megjelenő Közvilágítási Kézikönyv egy példányát is,
melyet a résztvevők a helyszínen kapnak kézhez.
A rendezvény ideje alatt - kizárólag MEE-tagok számára - lehetőség van termékek, szolgáltatások 2-6
m2-es standokon történő bemutatására is, melynek költsége 12 000 Ft/m2. Szakmai előadásra,
hozzászólásra, reklámanyagok bemutatására, szétosztására csak a MEE egyéni, vagy jogi tagjainak
van lehetőségük.
A jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon kérjük az alábbi címre megküldeni:
Postai úton: MEE Világítástechnikai Társaság / Almási Éva részére, 1042. Budapest, Árpád út 67.
e-mail: vtt@vilagitashaza.hu
fax: 06-1-369 6631
információ: vtt@vilagitashaza.hu, telefon (délelőtt): 06-1-369 6631 vagy 30-537 9897
A jelentkezési lapot jelen hírlevelünkhöz mellékeljük. A jelentkezéseket számlával igazoljuk vissza. A
rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi díj számlánkra történő beérkezése.
Lemondási határidő: 2009. május 1.
A lemondási határidő után, illetve a rendezvényen történő meg nem jelenés esetén a részvételi díjat
nem áll módunkban visszautalni.
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Ujfalusi László
MEE ELMÜ szervezete

1% A VILÁGÍTÁSTECHNIKÁNAK
Kérjük, hogy miközben adója 99%-ával a Magyar Államot támogatja, a fennmaradó 1%-kal támogassa
a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány tevékenységét is! Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a
hazai szakemberek világítástechnikai képzését, a fiatal világítástechnikai szakemberek munkába
állását, a világítástechnikai kutatásokat és fejlesztéseket, segítséget nyújtson a hazai és nemzetközi
világítási célú tanulmányutakon és konferenciákon való részvételhez, támogassa a
világítástechnikával foglalkozó oktatási intézmények tevékenységét, a hazai világítástechnikai
szabvány- és ajánlási rendszer létrehozását és érvényesítését, népszerűsítse a korszerű
világítástechnika vívmányait.
A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány adószáma:

18110513-1-41

IMPRESSZUM
FÉNY, a MEE Világítástechnikai Társaságának hírlevele.
Kiadja: MEE Világítástechnikai Társaság, 1042 Budapest, Árpád út 67
Tel/fax: (06 1) 369 6631
e-mail: vtt@vilagitashaza.hu, 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
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Melléklet

Közvilágítási Ankét jelentkezési lap

A jelentkező neve: …………………………………………………………………………

Munkahely neve, címe: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
A cég jogi tag:

igen

nem

a jelentkező MEE tag: igen

nem

e-mail cím: ………………………………………………………………………………….
Levelezési cím (1): ……………………………………………………………………………..
Számlázási név, cím (2): ……………………………………………………………………….
Ügyintéző neve, címe: ……………………………………………………………………
Elhelyezés:

egyágyas szobában….. fő,
kétágyas szobában:…...fő,

szobatárs: …………………………….

Kiállításra igényelt terület:………. m2

A részvételi díj tartalmazza a szállás, az étkezések és a szervezés költségéit. Utóbbi magában foglalja a
Közvilágítási Kézikönyv egy példányát is

Dátum:
aláírás
(1):

Az Ankéttal kapcsolatos személyes dokumentumokat erre a címre fogjuk postázni.

(2):

A részvételí dijat igazoló számlát erre a címre fogjuk küldeni.

