
Beszámoló a VTT 2019-ben végzett tevékenységéről 

 

Az elmúlt év, a választások éve volt, a VTT elnökségébe 3 új tagot választott a tagság. 

A Felügyelő Bizottság változatlan összetételben működik tovább. Az új elnökségben felosztásra 

kerültek a feladatok, mely szerint: 

- Balázs László: az oktatás, szakmai továbbképzések, szemináriumok; 

- Balogh János: a rendezvény szervezése;  

- Némethné Vidovszky Ágnes: a VTT szabályzatai, a tagnyilvántartás, hatósági kapcsolatok, valamint 

az Elektrotechnika rovatszerkesztője; 

- Pécsi Tivadar: jogi tagok szervezése és a Világítás Háza; 

- Poppe András: nemzetközi kapcsolatok; 

- Schwarcz Péter: nemzetközikapcsolatok, PR kommunikáció, kiadványok. 

A 2019-es év a jubileumi rendezvények éve is volt, mivel a 10. LED Konferenciát és az 50. Közvilágítási 

Ankétot szerveztük meg. 

A X. LED Konferenciát 2019. február 5 – 6. tartottuk Budapesten a Lurdy Házban. 

A rendezvény mottója: „Intelligens világítás – mikor lesz az áttörés?” A jelentős szakmai érdeklődés 

övezte kétnapos program során a 172 résztvevő, 26 előadást hallgatott meg. A LED-es világítótestek 

egyre inkább szerves részét képezik az okosotthon és okosvárosi technológiának – derült ki az 

elhangzott előadásokból.  

A programbizottság elnöke Dr. Balázs László és tagjai, Dr. Csuti Péter és Dr. Kovács Károly kiváló 

munkát végeztek.  A szervezési munkában jeleskedtek: Bakos Tibor, Kiss Éva, Nádas József. 

A 10 kiállítócég tovább emelte a konferencia szakmai színvonalát: Berton Világítástechnika Kft., 

Elektro-Coord Nonprofit Kft., GreenNovate Kft., HÖELLER Electronic Kft., KERMANN Kft., 

LED Fényforrás Kft., PROLAN Zrt., Signify Hungary, TUNGSRAM Operations Kft. 

Az L. Közvilágítási Ankétra 2019. május 16 – 17.-én került sor Hajdúszoboszlón a Béke Hotelben. 

Az ötvenedik alkalommal szervezett rendezvény támogatói az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

és a Schréder Magyarország Zrt. voltak. 

A rendezvényen elhangzó 16 szakmai előadás mellett, szépkorú tagjaink közreműködésével, 

felidézésre kerültek a fél évszázad során lezajlott szakmai programok, és az Ankétokhoz kapcsolódó 

kulturális események emlékezetes pillanatai. Az ankét sorozatot elindító és évtizedekig szervező 

szaktársaink a rendezvény díszvendégei voltak, akik felidézték az indítékokat és a kezdeti 

nehézségeket. A 150 résztvevő a „0-24” h-s közvilágítási hálózatok kialakításával kapcsolatos 

kerekasztal beszélgetésbe is aktívan bekapcsolódott. Az Ankétot, fakultatív nagyváradi városnéző 

program követte. 

Jelentős segítséget nyújtottak a szervezésben: Antal Zoltán, Kiss Éva, Schwarcz Péter, 

Némethné dr. Vidovszky Ágnes, Szucsik László (E.ON). 

Az L. Közvilágítási Ankét kiállítói: DÉLVILL Kft., FénySport LUX Kft., PROLAN Zrt., 

TUNGSRAM Operations Kft. 

A XVII. Lux et Color Vesprimiensis rendezvényünket 2019. október 10 – 11.-én szerveztük 

Veszprémben a Völgyikút Házban, mely a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány, az MTA 

Alkalmazott Fény- és Színtani Munkabizottsága, valamint a Világítástechnikai Társaság, és három 



hazai egyetem által közösen szervezett nemzetközi program. Az angol nyelven tartott konferencia 

előadói és résztvevői 13 országból érkeztek. 26 válogatott magas szakmai és tudományos színvonalú 

angol nyelvű előadást hallgathatott meg a rendezvény 80 résztvevője. 

A konferencia szervezésében részt vettek: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Csuti Péter, Kiss Éva, Morvay Edit, 

Dr. Pilter Zoltán, Dr. Samu Krisztián, Bakos Tibor, Tóth László.  

A XVII. Lux et Color szponzorai:  GL Optic, Techno Team, Instrument Systems, TUNGSRAM 

Operations Kft., Schréder Magyarország Zrt., Elektro-Coord Nonprofit Kft., NKM Energia Zrt. 

A szakmai továbbképzés és oktatás területén is igyekszünk aktív tevékenységet kifejteni, melyre az új 

világítási technológiák megjelenése következtében igen nagy szükség van. Az elmúlt évben három 

alkalommal szerveztünk Világítástechnikai szakreferens képzést és egy alkalommal az E.ON 

felkérésére a közvilágítási alapjait ismertettük meg a cég által delegált dolgozókkal. 

Oktatóként közreműködtek: Balázs László, Némethné Vidovszky Ágnes, Hegedüs János, 

Nádas József, Szabó Ferenc, Csuti Péter, Schulcz Gábor, Tamás László, Barkóczi Gergő, 

Molnár Károly, Schwarcz Péter, Rajkai Ferenc. 

Az év során felkérésre szakértői támogatást nyújtottunk a hozzánk forduló jogi tagjainknak a 

jogszabályok értelmezésében. Ebben jelentős munkát fejtett ki Balázs László, Poppe András és 

Schwarcz Péter. 

Egyeztettük együttműködési lehetőségeinket az Óbudai Egyetem vezetőivel (ennek eredményeként a 

XI. LED Konferenciát már az egyetemen tartottuk), valamint aktívan részt veszünk a szakterületünket 

érintő hazai jogszabály alkotásban és véleményezésben.  

Ennek megfelelően tovább folyt a munka a közvilágítási jogszabály megalkotásában, az ITM-el 

munkatársaival. A VTT részéről Némethné Vidovszky Ágnes vezetésével, Schwarcz Péter, 

Pap Zoltán, Tamás László, Hódos Jirina, Märcz László vesznek részt a munkában. 

Társszervezetekkel is építjük kapcsolatainkat, így a Közlekedés Kultúra napjának évek óta résztvevői 

vagyunk, oly módon, hogy a Közvilágítási Ankétunk is ennek a rendezvénysorozatnak a része. 

A Közlekedési Kultúra napját a Közlekedés Tudományi Egyesület Közlekedés Biztonsági Bizottsága 

szervezi. A kapcsolattartó Némethné Vidovszky Ágnes. 

A VTT társult tagsági megállapodást kötött – Balázs László kezdeményezésére-, a Magyar 

Környezettudatos Építés Egyesülettel (HuGBC), mivel úgy véljük, hogy a korszerű, energiatakarékos 

és okos világítás része a modern építészetnek.  

A korábbi évekhez hasonlóan, 2019-ben is megállapodott a VTT és MSZT a világítási szabványok 

magyar nyelvű megjelentetésében. Ezt a munkát a VTT anyagilag és lektori szaktudásával támogatta. 

Ebben aktívan közreműködtek Schwarcz Péter, Kosák Gábor és Némethné Vidovszky Ágnes. 

A Világítástechnikai Társaság tagja a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottságnak (CIE), ennek 

megfelelően aktívan részt vesz a nemzetközi szakmai életben, tagjaink képviselik Magyarországot a 

CIE D4 (Kültéri világítások) divízióban; a CEN, TC169 (Fény és Világítás) szabványosítási bizottságban; 

a Lux-Europa irányító bizottságában, a Lumen V4 irányító bizottságában, stb. A képviseleteken 

túlmenően, tagjaink rendszeresen előadók nemzetközi konferenciákon. 2019-ben került 

megrendezésre a CIE 4 évenkénti nagykonferenciája. Tagjaink 3 szóbeli előadást tartottak és négy 

posztert állítottak ki. A CIE szervezetében végzett többévtizedes szervező munkájáért és 6 évig 

végzett igazgatói munkájának elismeréseként Schwarcz Péter „Silver pin” kitüntetésben részesült, 

amit szintén a nagykonferencián adtak át. Tagjaink a CIE 12 munkabizottságában vesznek részt 

aktívan. A nagy presztízsű, világítási technológiában élenjáró konferenciáján tagjaink közül 

- 2019-ben - Dr. Szabó Ference adott elő. 



A VTT tisztségviselői és tagjai rendszeresen jelennek meg a médiában népszerűsítve a VTT-t és annak 

értékeit. Ezekből a megjelenésekből hosszában és színvonalában kiemelkedik a Trend FM 94.2 

(Gazdasági Rádió) délutáni Monitor-Fényforrás című sorozata, ami a 2020-as évre is átnyúlik.    

A MEE 2020. március 23-án lekérdezett nyilvántartása szerint 215 regisztrált tagunk van és 145-en 

fizették be a tagdíjat 2020-ra. Közel 70 % (67, 44%) ez az elmúlt évekhez képest javulást jelent. 

Különös tekintettel a korona vírus járványra, aminek következtében a tagdíjbefizetés határidejét 

kitolták, így még van remény. 

A VTT-nek jelenleg 14 pártoló tagja, 8 támogató tagja és 1 kiemelt támogatója van. 
A 2019-es évben 1 pártoló tag lépett ki a Társaságtól. 
Jogi tagjaink által fizetett támogatási díjak évek óta nem változtak és az emelkedő költségekkel 
összhangban terveztük emelés bevezetését, de a koronavírus miatt kialakult helyzetre való 
tekintettel ezt egyelőre levettük a napirendről. 
 
Alapszabályt most kívánunk módosítani, a társult tagság létrehozásával, illetve a korona vírus miatti 

gyülekezési tilalom kapcsán javasoljuk a vészhelyzetekre az online közgyűlési és szavazási lehetőség 

rögzítését. 

Előkészítettük a VTT székhelyének, a Világítás házának korszerűsítését. A bemutatóteremben 

található lámpatesteket lecseréljük LED technológiával készültekre és a falon található bemutató 

táblákat kiegészítjük újabbakkal. Ezekért a munkáknak az elvégzéséért Pécsi Tivadar felel. 

A tavalyi év folyamán is szerveztünk kirándulást a Senior Klubnak, ez most 1 napos városlátogatás 

volt Fertőszéplakon. A jelentkezők a Vasúti Lámpamúzeumot tekintették meg. 

A szervezést köszönjük Petrikovicsné Asbóth Zsuzsannának. 

VTT kitüntettek 2019-ben:  

Urbanek díj: Zaymus Vince 

Nívódíj: Király Tamás 

Magyar Világítástechnikáért díj: Kosák Gábor 

Világítástechnikai Társaságért díj: Dr. Kovács Béla 

VTT elismerő oklevél: Bakos Tibor, Dr. Csuti Péter, Hegedűs János 

 

A VTT pénzügyi helyzete stabil, eredménye jelentős pozitívumot mutat. 

Bevétel 28.698.000,- Ft 
Tárgyévi eredmény   3.790.000,- Ft 
Saját tőke 40.597.000,- Ft 
Források és eszközök egyező értékben 45.070.000,- Ft 
        

Ezúton is szeretném megköszönni tagjaink és segítőink, valamint az Elnökség és Felügyelő Bizottság 

tagjainak önzetlen munkáját. Segítségükkel és aktív közreműködésükkel jelentősen hozzájárultak a 

VTT elmúlt évi széleskörű sikeres tevékenységéhez. 

 

Budapest, 2020.05.12. 

 

Nagy János 

elnök 


