
Beszámoló a MEE VTT 2007. évi tevékenységéről 
 

A Világítástechnikai Társaság 2007-ben nagyon széleskörű tevékenységet fejtett ki. 

Összességében sikeresnek mondható az elmúlt év. Valamennyi esemény színhelye 

a Világítás Háza volt. Most a számadás készítésekor elmondhatom, hogy 

köszönhetően az aktív tagjainknak és az elnökségi tagok önzetlen munkájának, a 

mögöttünk hagyott évben elért eredmények sokatmondóak, önmagukért beszélnek.  

 
1. Rendezvények 
 

- A MEE Világítástechnikai Társasága és a MEE Szolnoki Szervezete 2007. május 

17-18.-án „Fókuszban a közvilágítás vevői” címmel Szolnokon, a Megyeháza 

Dísztermében rendezte meg a XXXVIII. Közvilágítási Ankétot 112 fő 

részvételével. A rendezvényt a MEE Elnöke is megtisztelte jelenlétével. Az 

előadások a Közvilágítás, mint szolgáltatás kezelésétől és a finanszírozás 

kérdésétől kezdve a fényszennyezés témakörén át a különböző lámpatípusok 

gyakorlati üzemeltetéséig és a hulladékkezelésig számos témakört fogtak át. 

Sokaknak emlékezetes marad a rendezvényhez kötődő gálavacsora is. A 

rendezvényt sikerült nyereséggel zárni. Az ankét résztvevői határozatot fogadtak 

el, melyben sürgették az évek óta húzódó közvilágítási rendelet megjelenését. A 

határozatban foglaltaknak megfelelően a VTT vezetősége levéllel fordult a 

témában illetékes gazdasági miniszterhez, melyben felhívta a figyelmet a rendelet 

hiányából eredő anomáliákra, és egyben felajánlotta a társaság szakmai 

segítségét a rendelet tervezetének elkészítéséhez.  

 

- A Világítástechnikai Társaság és a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán 

Villamosmérnöki Kara június 12-én ismét megrendezte a Világítás Házában az 

immár hagyományosnak tekinthető Hallgatói Ankét-ot, amelyen végzős diákok 

közül kilencen rövid előadások keretében ismertették szakdolgozatukat.  

 

- A VTT feladatának tartja a világítási kultúra széleskörű terjesztését. Ennek 

érdekében, a 2007 októberében megrendezésre került Világítástechnikai Ankétra 

meghívta az ország közép-, és szakközépiskolából a fizika-, és szaktanárokat. Az 

ankét, az eddigiektől eltérően három félnapos ülésszakból tevődött össze. Az első 



szekció elsődlegesen a fénykeltés módjával, tulajdonságaival és az egészségügyi 

vonatkozásaival foglalkozott. A második szekció előadásai a szabványosítás, a 

tervezés, és a szabályozás kérdéseit érintették. A harmadik szekció a 

világítástechnika jövőjével foglalkozott. A rendezvény résztvevői 3 pontot 

kaphattak az akkreditált képzés keretében. 

 

- Folytatódtak rendszeres havi szemináriumaink. Új kezdeményezésképp 

lehetőséget teremtettünk jogi tagjainknak, hogy egy adott témakörben - jelen 

esetben a halogénlámpák - elhangzott rövid szakmai bevezető előadást követően 

bemutassák a témakörhöz tartozó újdonságaikat. 

 

- 2007-ben a Világítás Házában összesen közel 50 rendezvényre került sor, 

ezeken együttvéve mintegy 700 fő fordult meg. 

 

2. Nemzetközi tevékenység 
 

- A 2007. május 31-június 1 között megtartott, kétnapos ILUMINAT kolozsvári 

nemzetközi világítástechnikai konferencián 10 ország szakemberei vettek részt és 

Magyarországról 2 meghívott előadás hangzott el, ezeket Nagy János és dr. 

Schanda János tartotta.  

 

- A CIE minden idők második legnépesebb kongresszusát tartotta Pekingben 2007 

júliusában. 40 ország 777 regisztrált résztvevője élvezhette a tartalmas 

előadásokat. Hazánkat öten képviselték ezen a konferencián. A CIE Igazgató 

Tanácsa döntést hozott és az időközi konferencia helyszínéül Budapestet jelölte 

meg. Ez megtiszteltetés és komoly kihívás a CIE Magyar Nemzeti Bizottsága, a 

MEE Világítástechnikai Társasága és az egész magyar világítási szakma 

számára. 

 

- 2007. októberében a Szlovén Világítástechnikai Társaság meghívására Schwarcz 

Péter kollegánk előadást tartott az éves RAZSVETLAJAVA 2007 konferencián 

Dolejske Toplicében.  

 



- A LUMEN 4 Visegrádi Országok Világítási Konferenciájának szervező bizottsága 

megtartotta alakuló ülését Lengyelországban és a program bizottság is elkezdte 

munkáját a szeptemberben sorra kerülő rendezvény sikeres lebonyolítása 

céljából.  

 

- A VTT aktívan részt vesz az ELC és CELMA által koordinált munkában, a globális 

klímaváltozás elleni küzdelem érdekében. Ez a program több EU tagállam mellett 

Magyarországon is megindult. Javaslatot dolgoztunk ki a Nemzeti 

Energiahatékonysági Program részére, találkoztunk két Európai Uniós parlament 

képviselővel. Rendszeres kapcsolatot ápolunk Tóth András Úrral, az Európai 

Bizottság Energia- és Közlekedésügyi Főigazgatóságának munkatársával, és 

kölcsönösen tájékoztató anyagokat bocsátottunk rendelkezésre a világítás és az 

energiatakarékosság tárgykörében. Tóth úr a VTT meghívására részt vett és 

felszólalt a Világítástechnikai Ankéton, illetve hazai világítástechnikai cégek 

munkájával ismerkedett. 

 

- A VTT 2007 folyamán meghívást kapott a CELMÁ-ba, az Európai Uniós országok 

lámpatest és alkatrészeik gyártóinak szakmai érdekvédelmi szervezetébe. A 

2007-es előkészítés után a tagság 2008 márciusban hivatalossá vált. A VTT 

elnökségének döntése alapján a jogi tagok önkéntes vállalása alapján vesznek 

részt a CELMA munkájában és tagdíjat e vállalatok osztják el egymás között. A 

munkaanyagokat már a felvétel előtt is megkaptuk és szétosztottuk az érintett 

vállaltok között.    

 

3. Oktatás 
 

- A VTT továbbképző tanfolyamokat szervezett és tartott a 103/2006 Korm. Rend. 

alapján a világítás területén szakmát gyakorló mérnökök számára. A Magyar 

Mérnök Kamara Elektrotechnikai Szakmai Bizottsága a benyújtott program 

alapján a tanfolyam vizsgával záródó elvégzését 10 kredit pontra értékelte. Két 

tanfolyamot tartottunk, szeptemberben, ill. októberben, mindegyiket három 

egymást követő szombaton, a programban 5 egyenként 90 perces előadás és 

egy írásbeli tesztvizsga szerepelt. A két tanfolyamot együttesen 52 mérnök 



végezte el sikeresen. Hasonló célú és programú tanfolyamok a 2008-as 

terveinkben is szerepelnek. 

 

- Megemlítendő, hogy társaságunk több tagja végez oktatómunkát különböző 

intézményeknél, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a 

Budapesti Főiskolán, a Pannon Egyetemen, a Pécsi Műszaki Főiskolán, az 

Országos Munkavédelmi Továbbképző Kft-nél, a GE Lighting-nál stb. 

Örvendetes, hogy a BMF Villamos Energetikai Intézetében fakultatív tárgyként a 

hallgatók nagy része választotta a Világítástechnikát, mind nappali, mind levelező 

és Távoktatási tagozaton (összesen kb. 70 fő). 

 

4. Kiadványok, szakirodalom 
 
- A VTT hírlevelét a vezetőség újraválasztása után megújítottuk, és a korábbi 

nyomtatott formáról áttértünk a hírlevelek elektronikus formában történő 

kiadására. Ez a terjedelem növelésével, gyakoribb megjelenéssel és színes 

képek közreadásának lehetőségével járt. 2007-ben a Fény hírlevél 8 száma jelent 

meg. A korábbi rovatokat a VTT jogi tagjait bemutató sorozattal bővítettük. 

 

- A nyomtatott és az elektronikus sajtó a korábbi évekkel összehasonlítva egyre 

többet foglalkozott a VTT-vel. Az újságírók figyelmét legtöbbször a korszerű 

fényforrások alkalmazása, a zavaró fények és az energiatakarékosság keltette fel.  

 

- Az Elektrotechnika folyóirat néhány éve rendszeresen, évente egy alkalommal 

világítástechnikai célszámot jelentet meg. A 2007. évi célszám megjelenése a 

közvilágítási ankéttal egy időben történt. A célszámok szerkesztése Némethné 

Dr. Vidovszky Ágnesnek köszönhető.  

 

- A Világítás Házának megnyitásával egyidejűleg kezdte meg működését a 

www.vilagitashaza.hu internetes honlap, melyről a házban helyet kapott 

szervezetek oldalai is elérhetők. Olvasható, letölthető a Fény hírlevél valamennyi 

eddig megjelent száma. A honlapon megtalálható jogi tagjaink felsorolása, a 

legújabb és a korábbi Világítástechnikai Évkönyvek tartalomjegyzéke, az ankétok 

előadásainak rövid, egyoldalas összefoglalója, a belépéshez szükséges 



tagfelvételi űrlap és még sok minden más. A honlapunk rendszeres 

karbantartását Arató Andrásnak köszönhetjük. 

 
5. Érdekképviselet 

 

- 2007. június 20-án négy szervezet, a Zselica Szövetség, a MEE 

Világítástechnikai Társaság (VTT), a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

(DDNPI) és a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) együttműködési 

megállapodást kötött, melynek célja, hogy a Zselici Csillagos Égbolt Rezervátum 

területén és annak környezetében minimális legyen a fényszennyezés, és a 

Zselic megőrizze kiváló természeti adottságát. A megállapodó felek 

együttműködnek a Rezervátum adta lehetőségek kulturális, oktatási, 

ismeretterjesztő, turisztikai és természetvédelmi lehetőségeinek kiaknázásában 

is.  

 

- Ugyancsak megállapodást kötöttünk az Elektromos Készülékgyártók és 

Forgalmazók Szövetségével és több oktatási intézménnyel, a világítástechnikai 

ismeretek terjesztése érdekében. 

 

- A Magyar Mérnök Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatával 

együttműködési megállapodást kötöttünk, hasonló továbbképző tanfolyamok 

szervezésére.  

- A gazdasági miniszterrel történt többször eredménytelen levélváltás után, a GKM 

november végén megküldte a 2008. január elején bevezetendő Közvilágítási 

Rendeletet tervezetét véleményezésre. Azonnal egy munkabizottság alakult és 

kevesebb, mint egy hét alatt véleményeztük a tervezetet. A 17 oldalas 

tervezethez 13 oldalnyi véleményéltérést és módosítási javaslatot tettünk. 

Köszönet a munkabizottság aktív tagjainak: Arató András, Horváth László, 

Kulcsár Ferenc, Nagy János, Pelle Ervin, Schwarcz Péter. Sajnos a rendelet 

azóta sem jelent meg. 

 

6. Szervezeti kérdések 
 



- Március 22.-én a Világítás Házában megbeszélésre került sor a VTT jogi 

tagvállalatainak vezetőivel. Ezen a megbeszélésen meghívottként részt vett a 

BME Elektrotechnika tanszék vezetője, prof. dr. Vajda István úr, aki az 

intézményben folyó MSc képzésről számolt be.  Molnár Károly a BMF Kandó 

karán folyó kooperatív képzésről, BSc és szakmérnöki képzésről beszélt. Kun 

Gábor (Magyar Mérnök Kamara)  a mérnökök kötelező továbbképzési rendszerét 

ismertette. Kovács Béla (Elektro-coord világítástechnikai divízió) a 

világítástechnikai termékek hulladékkezeléséről adott tájékoztatást. Némethné dr. 

Vidovszky Ágnes beszámolt az Elektrotechnika világítástechnikai célszámának 

tervezett tartalmáról.. A rendezvény befejezéseként a jogi tagok vezetői 

mutatkoztak be, illetve ismertették vállalkozásaik tevékenységét, és kooperációs 

lehetőségeket ajánlottak fel egymásnak. 

 

- Tagnyilvántartásunkkal kapcsolatosan a következő tájékoztatást tudom adni. 

2007.11.26-i állapot szerint:  

Regisztrált egyéni tagjaink szám: 242 ez ismét 4% növekedést jelent,  

Pártoló tagjaink száma: 42 fő. (korábbi nyilvántartásunk szerint 38 fő volt, 

növekmény 10,5 %.,  

Tiszteletbeli tagjaink száma: 5 fő,  

Jogi tag vállalataink száma 36. nem változott.  

 

- 2007.nov. 26-i adat szerint tagtársaink csak 75 %-a fizette be az idei tagdíját. 

Kérjük pótolni.  

 

- Röviden az új regisztrációról. Lényeg, hogy a 2007. évi MEE közgyűlés elfogadta 

a mátrix elvet, területi és szakmai tagozódás, ebből elsődleges a területi elv. A 

VTT-t a Szegedi OET-n Némethné Dr. Vidovszky Ágnes és Tóth Zoltán 

képviselték, akik vélemény nyilvánítása igencsak heves vitát váltott ki az 

értekezleten.  

 

7. Egyebek 
 

- A Világítástechnikai Társaság vezetőségének meghívására a MEE elnöksége 

2007. január 12-én a Világítás Házába látogatott, és itt tartotta soron következő 



elnökségi ülését. A vendégeket a VTT részéről Nagy János, Némethné dr. 

Vidovszky Ágnes és Arató András fogadták.  

 

- 2007. március 1-jétől Fehérváry Anikó személyében új munkatárs segíti a VTT 

munkáját. Anikó részmunkaidőben a VTT adminisztrációs feladatait, és a 

Világítás Háza háziasszonyi teendőit látja el.  

 

- A 2006-ban beadott, a Lumen V4 támogatását kérő pályázatunkat elfogadták, de 

az elszámolás 2007-ben történt meg. Több hónapos procedúra után végülis 

3.422.000 Ft-nyi támogatást kaptunk, ami év közepén jelent meg a Társaság 

számláján. 

- Év során több más pályázati lehetőséget megvizsgáltunk, de - a kitűzött célok 

illetve feltételek kismértékű találkozása miatt - az indulást elvetettük. 

 

- Az elmúlt időszakban tovább folytatódott a VTT szakértői tevékenysége, melynek 

keretében több tanulmányt dolgoztak ki kollégáink (pl. Mátyás Templom világítás 

rekonstrukciója). 

- A Pro Lumine pályázatra 2007-ben kevés pályamű érkezett, ezért úgy döntöttünk, 

hogy ebben az évben nem adjuk ki e díjat. A pályázatot a 2008-as évben is 

meghirdettük.  

- A  Magyar Mérnök Kamara elektromos tagozata közgyűlését minden évben a 

Világítás Házában  tartja meg, ezzel is szorosabbra igyekszünk fűzni a VTT és az 

MMK kapcsolatát.  

 

- A VTT, mint azt már korábban is ismertettük, saját adószámmal, statisztikai 

számmal és bankszámla számmal rendelkezik és továbbra is a MEE keretein 

belül fejti ki tevékenységét.  

 

- A VTT 2007. évi gazdasági eredményei: 

• Összes közhasznú tevékenység bevétele: 14.354 eFt 

• Közhasznú tevékenység ráfordításai: 9.536 eFt 

• Tárgyévi közhasznú eredmény: 4.818 eFt 

• Személyi jellegű ráfordítás: 2.105 eFt 



• Saját tőke: 11.142 eFt 

 

Ezúton szeretném megköszönni aktív tagjainknak és az elnökségnek a 2007. évben 

kifejtett tevékenységét, segítségét. Nélkülük nem számolhattam volna be ilyen 

gazdag eseménydús szervezeti életről.  

 

Köszönöm figyelmüket 

 

2008. április 22. 

 

 

 

                                                                                                   Nagy János    

                                                                                                        elnök      

 


