
Magyar Világítástechnikai Társaság

LED Munkabizottság
Giczi Imre

COMPASS Világítástechnikai Kft, Dunakeszi
Némethné dr. Vidovszky Ágnes

 NKH ÚVH Hivatal, Budapest
 Nádas József,

500lx Világítástechnika Kft, Budapest

Megalakult 2011. november 28-án a VTT Elnökségének határozata 
alapján



  

Munkáját folyamatosan, állandó munkacsoportokban végzi, kéthavonta 
ülésezik. 

Feladata: 

Széles körben gyűjteni és szétosztani azokat az információkat, mely 
a LED technika fejlődéséről, alkalmazásáról, hozzáférhetőségéről 
reális képet ad. 

Kibontja a LED technikát a misztikum és csodavárás bűvköréből, s 
egyúttal kiszorítja a szerencsejátékosokat a beruházások 
környezetéből.

Létrehozza a téma iránt szakmai szinten érdeklődő kutatók, 
mérnökök, innovátorok és stratégai tervezők egymást segítő 
kapcsolatrendszerét.

Segíti olyan hazai termékválaszték kialakítását, mely a közösségi 
beruházások beszerzési kiírásaiban preferált eszközként 
szerepelhetnének.
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Tudomány vezeti: dr. Poppe András egyetemi docens, BME EET

A nemzetközi K+F aktuális eredményeinek követése és megjelenítése,

műszaki-tudományos előrejelzések követése, 

hazai műszaki-tudományos eredmények számbavétele és lehetőség szerint  
ismertté tétele.

A fontosabb hazai és nemzetközi  konferenciák figyelése, elérhetőségük 
közzététele

Kapcsolatok oktatási és kutatóintézetekkel



  

Internet-Fórum vezeti: Nádas József, 500lx Világítástechnika Kft

A közzététel, a kommunikáció és a vita színtere

Hazai internetfigyelés, új anyagok ajánlása

Internetkritika (Nádas módra mint eddig…)

Külföldi internetfigyelés: hasznos és érdekes oldalak ajánlása

LED-Fórum létrehozása a VTT honlapján: a vita helye

Gyakori Kérdések rovat

minőségi ismeretterjesztés: színvonalasan és érthetően a LED-ről

Kapcsolat az írott és elektronikus sajtóval



  

Oktatás vezeti: Némethné dr. Vidovszky Ágnes, NKH ÚVH Hivatal 

Megkeresi és összefogja a témát oktató felsőfokú intézmények oktatóit. 
(BME különböző karai; Pannon Egyetem; Óbudai Egyetem; Debreceni 
Egyetem; Miskolci Egyetem; Dunántúli Egyetem stb.)

Összegyűjti az intézetek oktatási anyagait

Egyesíti a különböző oktatási forrásmunkákat egy közös anyaggá, vagy a 
különböző célokra önálló anyagokat készít (pl: építész-, villamos tervezők, 
beruházók részére)

Igény esetén a gyakorló mérnökök számára a mérnöki kamarákkal 
továbbképzést szervez

Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel, a szakmai és mérnöki 
kamarákkal



  

Alkalmazás vezeti: Molnár Károly adjunktus, Óbudai Egyetem

Adjon hírt a hazai új termékekről és alkalmazásokról. 

Új termékek és alkalmazások itthon és a nagyvilágban. 

Lehetőség szerint tegye közzé ezek értékelését is. 

Készítsen javaslatokat a megfelelő intézmény számára termék és 
alkalmazástechnikai pályázatokra.

Kapcsolatok hazai fejlesztőkkel, gyártókkal, beruházókkal.



  

Stratégiai Kapcsolatok vezeti: Giczi Imre, Compass Világítástechnikai Kft

Cél: a VTT váljon az olyan központi intézmények, mint Energiahivatal, 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Országgyűlés, Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal, Fogyasztóvédelem számára LED témakörben szakmai 
partnerintézménnyé.

E kapcsolatokban a munkacsoport mutassa ki, hogy a minőségi LED 
technika komoly lehetőségekkel rendelkezik az energiatakarékosságban, a 
hazai termékfejlesztés és gyártás lehetőséget ad új munkahelyek 
teremtésére, hazai termékkel pedig az állami eszközbeszerzésre, a műszaki, 
technológiai megújulásra.

A munkacsoport működtesse a kapcsolatokat a fenti intézmények felelős 
vezetőivel, munkabizottságaival



  

A működés formája

-havonta 1 A4 oldalnyi beszámolót helyez el  a terület munkájáról a LED 
fórumra

-2 Havonta 1 alkalommal  nyitott ülést szervez a Világítás Házában majd 
utána LED-Café

-Félévente 1 alkalommal beszámolót készít a VTT Elnökségének

-Előadásokat tart az éves LED konferencián, és az éves ankétokon.

A munkabizottság nyitott, kapcsolódni a munkacsoportok vezetőin 
keresztül illetve a LED-Fórumon és a nyitott üléseken lehet.

A LED munkabizottság s így a VTT a szakmai nyilvánosság és aktivitás 
révén a LED technika egyik hazai tudás és kompetencia központjává válhat.



Internet Munkacsoport

Célok:
LED köré gyűjtött tematikus aloldal létrehozása
Internetes tartalomfigyelés és értékelés
Ismeretterjesztés, információ a laikusoknak a LED-ről
Kapcsolat az írott és elektronikus sajtóval

•Tagok
– Arató András – supervisor
– Bolváry Gábor – szerkesztés, programozás 
– Barkóczi Gergely – cikkek, fórum 
– Mihalik Gáspár – programozás, tartalomfeltöltés 
– Horváth Márk – programozás, tartalomfeltöltés 
– Horváth Gábor – moderátor 
– Nádas József – szerkesztés, külső tartalomfigyelés



Internet Munkacsoport

Megvalósítás: a VTT új tematikus oldala
elkészítése
felügyelete
karbantartása

•Tartalom
GYIK
Fórum
Cikkek
Blogok 
Felhasználói blokk 
Partnerek 
Reklámok

VTT vilagitas.org  lapjának gyűjteményes része

 ledcafe.hu



Internet Munkacsoport

GYIK
általános és hiteles tájékoztatás LED-ekről 
érdeklődőknek,  laikusoknak, „kifelé nyitás”
félretájékoztatás kiküszöbölése, szélsőséges 
sztereotípiák lebontása
nem gyorstalpaló

Fórum
LED-es témák egy helyen
kérdések-válaszok, információcsere és -forrás
moderált, regisztrációhoz kötött, többszintű

•Cikkek
– saját cikkek beküldésére lehetőség
– más cikkek ajánlása 
– cikkek kommentelése   ledcafe.hu



Internet Munkacsoport

Blogok
szakmai blogok ajánlása, figyelemfelkeltés

Felhasználói menü
REGISZTRÁCIÓ – tessék regisztrálni!

ez ad lehetőséget vélemények kifejtésére
cikk beküldése
fórumban részvétel, stb.

többszintű felhasználói struktúra
[adminok]
moderátorok (Interet Mcs. és 
meghívottak)
VTT tagok
tagok
[látogatók]

a felhasználói „kapu” a vilagitas.org lappal 
azonos

  ledcafe.hu



Internet Munkacsoport

Partnerek
szakmai, oktatási és közigazgatási partnerek
linkcsere

Látogatottság
látogatottság növelése a VTT vilagitas.org lapján 
keresztül 
kedvezőbb keresői pozíció elérése
eszközeink:

mindenki REGISZTRÁLJON
töltsük fel együtt tartalommal
gyakran lépjen be és szóljon hozzá
aki teheti, kiteheti: ledcafe.hu

MŰKÖDJÖN – EGYÜTT!

  ledcafe.hu



  

FELHÍVÁS

MINDEZ AKKOR VÁLHAT VALÓRA HA A NYILVÁNOSSÁG ÜZEMEL!

REGISZTRÁLJANAK HÁT A LED-CAFE-BA MIELŐBB!

VEGYENEK RÉSZT A VITÁBAN, AJÁNLJANAK ÉRDEKES CIKKEKET!

TUDASSANAK ÚJ TERMÉKEKRŐL, MEGOLDÁSOKRÓL!



  

ELÉRHETŐ:

A LED munkabizottság s így a VTT a 
szakmai nyilvánosság és aktivitás révén 
a LED technika egyik hazai tudás és 
kompetencia központjává válhat.

A rendszeres résztvevők pedig a tudás 
és a kompetencia „tulajdonosai” 
lesznek!



  

KÖSZÖNJÜK

 A

 FIGYELMÜKET!


