
Jegyzőkönyv
a MEE Világítástechnikai Társaság 2021. szeptember 14-én Budapesten a Világítás Házában

megtartott közqyüléséröl

1705 órakor jelen van 23 tö a jelenléti ív szerint + 7 fő online.

Elnökség: Nagy János, Némethné Vidovszky Ágnes, Poppe András

1. Poppe András megemlékezik az elmúlt két évben elhunyt, ismert és nagyra becsült kollégáinkról
(Hódos Jirina (2020), Kosák Gábor (2021), Balogh János Miklós (2021))

2. Poppe András ismerteti a napirendet.
Egyhangú szavazással elfogadva.
Poppe András kijelöli Csuti Péter jegyzőkönyvvezetőt.
Egyhangú szavazással elfogadva.

3. Nagy János visszaemlékezik az elmúlt időszakra és megtartja beszámolóját.
Megköszöni a tagság, elnökség munkáját, illetve Kiss Éva titkárságvezető áldozatos munkáját.
Beszámoló egyhangú szavazással elfogadva.

4. 6. napirendi pont: Nagy János a jövőbeni tervekről beszél:
• 2021.10.14. LeCV lenne esedékes, helyette a Pannon Egyetem laboratóriumának

bemutatójára kerülhet sor buszos, vagy egyéni leutazással. A szakmai program 10-tő115
óráig tervezhető. Szabó Ferenc felhívja a hallgatóság figyelmét, hogy tartsák naprakészen a
jelentkezési listát a tervezhetőség érdekében.

• 2021 év végén az évzáró rendes közgyűlést is tervezi megtartani a társaság.
• A Világítástechnikai Évkönyv következő számát is meg kell jelentetni, további cikkeket,

fordításokat szívesen fogadnak a szerkesztők.
• EPRELenergiacímkék tartalmáról képzés szükséges. (SimoTrade, Zumtobel, Rábalux, ....jogi

tagok jelezték igényüket). Mit kell felcímkézni világítótestet? lámpatestet? Zavar van, amely
piaci hátrányokat kelt.

• Rajnai Ferenc, meg kell újítani a kamarával közös világítástechnikai képzést, 6 éve várat
magára, de nem népszerű, mert elavultnak tekinthető. Ki kell találni az új tartalmat. A
kamara elkezdte az élő, személyes oktatást, amelybe jó lenne a világítástechnikát is
bevenni.

Kamaránál egy ideje megállt a javasolt képzési forma véleményezése (Gáspár Péter).
Pankasz János: világítástechnikai képzésbe szívesen bekapcsolódik, ha Kun Gábor felkéri.
Előadóként is jelentkezik.

5. 7. napirendi pont: Vidovszky Ágnes az alapszabály módosítást ismerteti:
a Az alapszabályt is fel kell készíteni az online tagság és online rendezvényekre.
a 2.6.1 pontban történt változás, más törvényre kell hivatkozni a felnőttoktatásnál.
a 4.3.3 pontban Társult tag tagsági forma bevezetése.
a 4.5 pont rnódosult "az egy éve nem fizető tagok kizárása" törlésre került, passzívvá válik a

nem fizető tag, azaz nem élhet a jogaival.
a 7.4 pont Közgyűlés összehívására vonatkozó életszerűbb megfogalmazás.
a 7.3 pontban az elektronikus értesítési formákat is említi.
a kiegészül a 7.12 ponttal, amely a közgyűlés elektronikus megtartását (elektronikus

szavazással) is lehetővé teszi.

Alapszabály módosításáról szavazás.
Egyhangú szavazássat elfogadva.



6. Napirenden kívül:
o Új, jelenlévő jogi tagok bemutatása

i. Horváth Sándor a Simotrade Kft. új ügyvezetője, okI. gépészmérnök és
közgazdász. Bencsik Péter műszaki igazgató

ii. Góra Pál Zumtobel Magyarország képviseletében.
o Poppe András tisztújítás témában jelölőbizottságot kell felállítani, amelyre az elnökség

korábbi ülésén már tett javaslatot. Javasolt jelölőbizottság:
i. Molnár Károly Zsolt - nincs jelen, de korábban már elfogadta a felkérést
ii. Petrikovics Zsuzsanna - ok
iii. Zaymus Vince - ok

A fenti, javasolt jelölőbizottságot a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

o Vidovszky Ágnes: A nagy MEE-ben is tisztújítás lesz tavasszal, Ő képviseli a VTI-t a
jelölőbizottságba n, vá rja a javaslatokat M EEtisztségekre.

7. Pollich-díj: Forgó Krisztián részére 2020. december 15.
8. Gergely - dr. Horváth díj: Csuti Péter részére 2020. december 15.
9. Szabó Ferenc: bemutatja és felkéri a jelen lévő Sziráki Katalint a Sziráki díj átadására, amelynek a

pályázó által beküldött pályázati videóját bemutatja a közgyűlésnek. A díjat a pályázatot beküldő
Lisys Projekt Kft. kapta, bruttó 400.000,-Ft jelképes átadásával, amelyet a jelenlévő Deme László
és Kiss László vették áto
Szabó Ferenc felhívja a közgyűlés figyelmét a díszvilágítási alkalmazások jelentőségére.

10. Csuti Péter néhány mondatban megköszöni a díjat.
11. Üdítő, pogácsa az előtérben.

Kmf.

Csuti Péter
jegyzőkönyvvezető

Kiss Éva
hitelesítő

Szekeres Sándor
hitelesítő


