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Beszámoló a VTT 2021 évi tevékenységéről 

 

A VTT 2020 novemberében ünnepelte fentállásának 25. évfordulóját. Ennek alkalmából 
indítottuk el honlapunkon a “25 év képekben” című sorozatunkat, ahol minden héten egy - 
egy év eseményeit mutattuk be röviden és akkori képeket mellékeltünk a Társaság életéből. 

Ez év májusban értünk a 25 év végére. 
 

A 2021-es év az eddigi szokásokhoz híven a LED Konferencia megszervezésével kezdődött. 
De ez az év más volt, mint az eddigiek, most online megjelenéssel kellett megvalósítanunk a 2 
napos rendezvényünket, amin több mint 200 résztvevő szokott lenni. Az elnökség arra az 

elhatározásra jutott, hogy a konferenciát nem 2 teljes nap alatt tartja meg, hanem szekciókként 
kerül hetente online adásba. Így az érdeklődök díjmentesen 2021. február 16 és március 16 

között 5 alkalommal csatlakozhattak a 2 – 2,5 órás programhoz. A XII. LED Konferencia 
előadássorozatban segítségünkre volt az ITM támogatása és a Váci Piarista Kilátó Központ, 
ahol felvételre és online adásba került a 18 előadás és a 2 panelbeszélgetés. Az ötlet sikerrel 

záródott, az 5 szekció előadásaira 378 fő regisztrált és követte online azokat. A konferencia 
keretében elhangzott 5 szekció youtube csatornánkon mindenki számára visszanézhető, a 
nézettségük már több, mint 700 megtekintést mutat. 

 
A pandémiás szigorítások miatt következő rendezvényeink szervezésére nem volt lehetőség. 

Nem tudtuk megtartani éves rendes Közgyűlésünket áprilisban, az LII. Közvilágítási Ankétot 
májusban személyes részvétellel, tanfolyamokat pedig egyáltalán nem indítottunk. Minden 
átkerült az online térbe. Teamsen tartottuk az elnökségi üléseket, a Közgyűlést, valamint a 

“Közvilágítási Dumaparti”-t májusban. 
 

Tavasztól az ITM támogatásának köszönhetően az új honlapunkon dolgozhattunk, ami sok 
munka után végleges formáját nyár közepén érte el. Egy letisztult, fiatalos, kommunikatív 
honlap lett az eredmény. 

 
Szeptembertől végre sikerült személyes részvétellel összejöveteleket szervezni. A Világítás 

Házában megtartottuk az elmaradt éves rendes Közgyűlést, ahol a tagság megszavazta a VTT 
Alapszabály módosítását, valamint megválasztották a Jelölő Bizottság tagjait a 2022 
márciusában esedékes Társaság vezetőségének választásához. 

 
Az októberi Lux et Color Vespremiensis nemzetközi konferencia megszervezésére nem volt 

lehetőség, de helyette szerveztünk a Pannon Egyetemre egy világítástechnikai laborlátogatást. 
Az egész napos programon a 45 résztvevő 5 előadást hallgathatott meg és megismerhette a 
Fény- és Színtan Kutatólaboratórium 5 laborját. 

 
Társaságunk tagjai szeptemberben 4 előadással vettek részt a MEE Vándorgyűlés 

Világítástechnika szekcióján, a  Klenen 2021 konferencián 1 előadással, valamint októberben 
a Svetlo szlovák világítástechnikai konferencián. 



 

 

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI 

TÁRSASÁG 
 

A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI 
EGYESÜLET SZERVEZETE 

 

LIGHTING SOCIETY OF HUNGARY 
MEMBER OF THE HUNGARIAN 

ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION 
UNGARISCHE LICHTTECHNISCHE 

GESELLSCHAFT 
MITGLIED DES UNGARISCHEN 

ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS 

 

Postacím: 1042 Budapest, Árpád út 67.     www.vilagitas.org       E-mail: vtt@vilagitas.org 
Tel: (+36) 30/537 9897 Tel/ Fax: (+36) 1/369 6631  

Adószám: 18121551-2-41,  Bankszámlaszám: 10300002-10551584-49020015      Számlavezető bank: MKB Zrt. 

 
Ebben az évben szerkesztjük a 13. Világítástechnikai Évkönyvet, ami decemberben kerül 

nyomdába. 
 

2021 elején jogi tagjaink közül 1 kilépett, 1 pedig beszüntette tevékenységét. Tavasszal 1 
kiemelt támogató jogi taggal bővült Társaságunk. 
Aktív egyéni tagjaink száma 203 fő. 

 
A Társaság 2021-es éve számokban (e Ft, szeptember 30-ai állapot): 
 

Tagdíj bevételek:   3.533 
Közhasznú tevékenység bevétele: 1.175 

Általános költségek:   3.485 
Közhasznú működés költségei: 2.487 
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