
Beszámoló a MEE VTI' 2010-2013 közötti tevékenységéről

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Kollegák!

Kedves Barátaim!

Újabb mérföldkóhöz érkezett a Világítástechnikai Társaság, a három éves választási

ciklus elteltével, amikor a jelenlegi elnökség számadást ad eddigi tevékenységéről, a

tagság - az új elnökség megválasztásával - meghatározza a VI l jövőbeli

tevékenységének irányát, célját és tartalmát.

A világítástechnikai Társaság az elmúlt három évben folytatta széleskörű

tevékenységét. Rendezvényeinket részben a Világítás Házában, másrészt külső

helyszíneken szerveztük. A MEE által is elismert sokrétű tevékenységünk

köszönhető aktiv tagjainknak, valamint az elnökségi tagok önzetlen munkájának. Az

immár nagy múltra visszatekintő rendezvényeink mellett az újabbak is sikeresnek

bizonyultak.

1. Rendezvényeink

- Az óöuöei Egyetem Kendö Kálmán viılemöemernöki Kerevel Közösen s LED
Konferenciát szerveztünk ebben a választási ciklusban. A második konferencián,

2011-ben kimagaslóan sok résztvevő és kiállító vett részt. Talán ez volt a

legsikeresebb szervezés szempontjából. A konferenciák sikeressége az elhangzott

színvonalas előadásoknak és a téma újszerüségének is köszönhető.

- Minden évben jelen voltunk a Construma szakkiállitáson volt, amikor önálló

standdal, máskor szakmai nap keretében tartottunk Kreditpontos előadásokat. A

standon az Óbudai Egyetem és a BME hallgatóinak közreműködésével igyekeztünk

az érdeklődőknek alapvető világítástechnikai információkat nyújtani. Több

visszajelzést is kaptunk arra vonatkozóan, hogy a standunkon hallottak segítségül

szolgáltak a lakosságnak a fényforrások közötti eligazodásban és a megfelelő tipus

kiválasztásában. Az elöadásokon minden évben több mint 150-en vettek részt.

- A Közvilágítási Ankétokat Harkányban, Sárospatakon és Békéscsabán tartottuk a

területileg illetékes MEE szervezettel közös szervezésben. A résztvevők száma 115

és 140 között változott. Sajnos kiállítóként egyre kevesebb cég jelentkezik, érezni a

gazdasági válság hatását.
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- LED szakmai napokat szerveztünk a MEE illetékes területi szervezetével

Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Békéscsabán, és Debrecenben a helyi és

környékbeli érdeklődők számára.

- A VTT ebben a választási ciklusban két alkalommal vett részt a Kutatók éjszakája

programon saját standdal és bemutatóval, egyszer a Millenáris Parkban, egyszer

pedig a belvárosi Erzsébet téri Gödörben. 2012-ben a Kutatók éjszakája időpontja

ütközött a LUMEN V4 Konferenciájával, ezért nem jelentünk meg a rendezvényen.

- 2011 októberében ,megtartottuk a soron következő világítástechnikai Ankétot

Óbuda-Békásmegyeren.

- Ugyancsak 2011 októberében került sor a Fényszennyezés Konferenciára Baján,

amelyen 2 vl l tag tartott előadást.

- Szakmai bemutatót tartottunk két MEE területi szervezet részére a világítás

Házában. A továbbiakban is szivesen állunk rendelkezésre minden MEE

szervezetnek.

2. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése

2.1. Nemzetközi konferenciák

- A LUMEV V4 Visegrádi Országok világítási Konferenciának 2010-ben a cseh

kollegák voltak a házigazdái Brnoban. 6 magyar előadást és 3 poszter előadás

tartottunk. Hazánkból 37-en vettünk részt, a buszköltséget a vTT vállalta.

- 2012-ben a LUMEN V4 Konferenciát a szlovák kollegák szervezték Pozsonyban. A'

VTT 9 előadást tartott és hazánkból 25-en vettünk részt a rendezvényen.
- Két kollegánk az elmúlt három évben meghívást kapott a romániai világítási
konferencia, és a Svetlo - Light csehországi konferencia tudományos bizottságának

munkájába. Az utóbbin meghívott előadóként szerepelt a vTT nemzetközi

kapcsolatokért felelős alelnöke.

- 2010-ben 6 VTT tag vett részt, a Németországban megtartott Licht Konferencián,

1fő a vl l támogatásával.

- 2010 szeptemberében két kollegánk részt vett és előadást tartott a ,,Darmstadti
világítástechnikai Napok” rendezvényen.

- A LUX-EUROPA 2013 konferencia Igazgató Tanács és a Tudományos Bizottság

magyar tagja a VTT nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke.

2/9



- Az elmúlt 3 évben több kollegánk kért a VTT-től támogatást külföldi szakmai

konferencián való részvételéhez. Valamennyi kérést pozitív elbírálásban részesített a

társaság elnöksége.

2.2. Nemzetközi szervezetek

- A Nemzetközi világítástechnikai Bizottság, a CIE 4 évenként tartja nagy

konferenciáját, valamint divízió és TC üléseit. 2011-ben a Dél-Afrikai

Köztársaságban, Sun Cityben került sor a rendezvényre. Magyarországot 9 kolléga

képviselte a rendezvényen. A világítástechnikai Társaság tagjai 4 szóbeli és mintegy

fél tucat poszter előadást tartottak. A VTI' 3 fő részvételi díját fedezte.

A CIE-ben a négyévenkénti nagy konferencián történik a vezetőség lemondása és az

új hivatalba lépése. A divíziók is új elnököket választottak, a 5-ös divízió elnöke a

VI I nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke lett.

Az ülésszaknak rangos eseménye volt a gála vacsorán a kitüntetések átadása. A

CIE-ben végzett munka elismeréseként a „de Boer" aranytüt Dr. Schanda János

tiszteletbeli elnökünk kapta.

- A CIE MNB a VI I keretein belül fejti ki tevékenységét. A VI I fizeti az éves tagdíjat

is, ami elég jelentős anyagi terhet ró szervezetünkre. A CIE-MNB több személyi

pozícióján 2011-ben került sor tisztújításra. A tisztújítás célja az volt, hogy a vezetés

fiatal, ambíciókkal teli vezetőkkel frissüljön.

A divízióvezetők munkáját - elsősorban a CIE szabványtervezetek véleményezését

a kőréjük szerveződő albizottságok segítik, melyek létét a CIE-MNB kiemelten

fontosnak tartja és rendszeres napirendi pontként tartja számon az évente kétszer

megrendezésre kerülő CIE-MNB bizottsági üléseken.

- Szintén fontos feladatának tartja a CIE-MNB a technikai bizottságokban folyó

munka, illetve a hazai és külföldi konferenciákon elhangzó előadások

megismertetését az érdeklődőkkel, ezért rendszeresen szervez szakmai előadásokat

és más rendezvényeket nagyrészt közösen a VI I-vel.

- A CIE sokéves munka eredményeképpen elkészítette a CIE ILV--t (International

Lighting Vocabulary). Ennek a szótárnak a magyarra fordítására a CIE-MNB és a

VTT közös munkacsoportot hozott létre.

- A CIE 2013-ban fennállásának 100. évfordulóját ünnepli. E kerek évforduló hazai

megünneplésére a CIE-MNB előadások és más események szervezésével tiszteleg,

illetve erre az alkalomra készül el a CIE ILV fordítása is.
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- A CEN munkájában aktív, 'mindennapos' részvétel az MSZT égisze alatt történik.

Minden szavazásra ment magyar szavazat, a legtöbb tervezetet az MSZT érintett

munkabizottsága érdemben véleményezte és javaslatokkal élt.

- Rendszeresen véleményeztük a CELMA-tól beérkezett anyagokat. A 2011-es és

2012-es tagdíj finanszírozása nehézségekbe ütközött, de végül szerencsésen

megoldódott. A CELMA és az ELC megszűntek és közösen létrehozták a LlGHTlNG

Europe szervezetet. A VTIˇ tagdíj finanszírozási nehézségek miatt egyelőre nem

tagja ennek a nemzetközi szervezetnek.

3. Oktatás, szakmai képzés

- 2010-ben két ízben tartottunk egynapos szakmai továbbképzést közvilágítási

villanyszerelők részére; egyet Szegeden és egyet Budapesten, összesen több mint

70 szerelő részvételével. Az előadásokat gyakorlati bemutatók követték, a

foglalkozásokat a hallgatók nagyfokú aktivitása jellemezte. Az egyes előadások

témáit tekintve világítástechnikai alapfogalmak, a közvilágításban alkalmazott

fényforrások, a szabályozás módszerei, a közvilágítás üzemviteli kérdései és a már

nem üzemképes fényforrások begyüjtése szerepeltek a továbbképzés programjában.

Ezután egyes cégek képviselői lámpatest bemutatót tartottak válaszolva a résztvevők

kérdéseire, és a gyakorlatból adódó problémáikra.

- 2011-ben egy alkalommal tartottunk egynapos szakmai továbbképzést közvilágítási

villanyszerelök, ill. hálózati technikusok és mérnökök részére. Az előadások

tematikáját a megrendelő (EH-SZER) kérésére kissé módosítottuk a korábbiakhoz

képest, így a fénytechnikai és fényforrás alapismereteken túl hangsúlyossá vált a

fényáram-szabályozás lehetősége a közvilágításban.

- 2012-ben a LED-ek fotometriája és méréstechnikája- témában tartottunk szakmai

továbbképzést.

- Folytatódott szeminárium sorozatunk is a Világítás Házában. A két hónapos nyári

szünet és a program egybeesések kivételével igyekeztünk havonta megtartani azt.

Az érdeklődés az előadás témájának függvényében változó volt. El kell ismernünk,

hogy az utóbbi időben voltak kihagyások szervezési hiányosságok az oktatásért

felelős alelnök jelentős elfoglaltsága miatt. Ám az érdeklődés e rendezvény iránt

továbbra is jelentős. Ezt bizonyítja a legutóbbi két kihelyezett szeminárium - 2012

márciusában a Pannon Egyetemen és áprilisban a TÜV Rheinland-nál - szakmai és

részvétel szempontjából is sikeres volt.
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4. Kiadványok, szakirodalom szerkesztése

- Az elmúlt három évben igyekeztünk minél szélesebb körben hírt adni a VTT
tevékenységéről. Sajtóanyagok készültek nemcsak a szakmai fórumok számára,
hanem a nagyközönség által használt hírcsatomáknak is. Nemcsak a sikeres
rendezvényekről (LED Konferencia, Közvilágítási Ankét, Kutatók éjszakája), hanem a
VTT szakmai állásfoglalásairól (pl. a LED-ek a közvilágításban) is hírt adtunk. Ezzel a
tevékenységünkkel szeretnénk a laikus végfelhasználók, illetve a
világítástechnikában nem járatos döntéshozók (pl. önkormányzatok,
intézményvezetők) számára segítséget nyújtani, hogy az esetleges rossz döntések
megelőzhetőek legyenek.

Az írott és az elektronikus sajtó munkatársai több alkalommal megkeresték a VTT
képviselőit, hogy aktuális világítástechnikai témákban tájékozódjanak. Az elmúlt évek
folyamán a LED-ek, a zavaró fények, a sötét éjszakai égbolt védelme, az izólámpák
forgalmazásának korlátozása és a közvilágítás helyzete voltak a leggyakoribb riport-
témák.

- Két évkönyvet jelentettünk meg ebben a választási ciklusban: a 2010-2011-es
alcíme ,,Mivel, hogyan, mennyiért világítsunk?”; a 2012-2013-as ,,A fény és élettani
hatásai” alcímet kapta. Bátran kijelenthetjük, hogy évkönyvünk évről-évre egyre
színvonalasabb, ezért már szakirodalomként is használják.

- 2011-ben megjelent a Világítástechnikai füzetek első kiadványa, Halogénlámpák
címmel. Szerzője dr. Borsányi János. A sorozat következő részének megírása
folyamatban van. Ez a kiadvány minden szempontból hiánypótlónak tekinthető, és
úgy az oktatásban, mint a szakmai ismeretek népszerüsitésében hasznos segítség
lesz.

- A VTT tevékenységéről folyamatosan hírt adtunk a megújult honlapunkon, a Fény
hírlevélben, valamint az Elektrotechnika és az Elektroínstallateur szaklapok
hasábjain. Sajnos a Fényhírlevelünk szerkesztése 2012 nyarán abbamaradt és
szerkesztő kollegánkat nem sikerült megfelelő személlyel pótolni. A VTI' elnöksége
és ezen belül a kommunikációért felelős alelnök a hírlevél folyamatos megjelentetése
ügyében talán többet tehetett volna. A hírlevélre szüksége van a tagságnak, az új
elnökség mielőbb kell, hogy intézkedjen a megjelentetése ügyében. Ez azért is
fontos, mert hírlevelünk minden száma (még visszamenőlegesen is) bekerült az
Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumába.

í
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- A VTT már több mint 15 éve jelen van az interneten. A wvwllnvilagitasorg című

honlapunk látogatottsága egyre jelentősebb, sajnos egy ideje gazdátlan.

Szerkesztője már nem a világítás területén dolgozik, ezért kapcsolata a VTT-vel

megszűnt (az idei tagdíját sem fizette be). Sajnos a pótlásáról nem gondoskodtunk

ez idáig. El kell ismernünk, hogy e tény is alátámasztja azt, hogy a kommunikáció

terén még sok tennivalónk lett volna. A legsürgősebb anyagok elhelyezésére ad-hoc

jelleggel kollégákat kérünk meg, de szükség van egy állandó szerkesztőre.

- Az Elektrotechnika világítástechnika rovata rendszeresen megjelenik, kivétel

anyagtorlódás és valamely szakterület célszámának megjelenése esetén.

5. Szakmai érdekvédelmi és hatósági kapcsolatok kiépítése

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a 2010-ben megszakadt kapcsolat nem

javufi.

- A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal a kapcsolatfelvétel 2011 _-ben megtörtént.

A kapcsolat megvan, közös ügyünk az elmúlt három évben nem volt.

- A Magyar Mérnöki Kamarával is kapcsolatban vagyunk, egyelőre keressük az

együttműködés lehetőségeit.

- Az MSZT-vel is van kapcsolatunk, a szakmai bizottsággal (MSZT/MB 838

Világítástechnika műszaki bizottság) az együttműködés nagyon jó.

6. Szervezeti kérdések

- A MEE TAR szerint 226 olyan aktív státuszú MEE tag van, akinek regisztráló

szervezete a Vl l, azaz 226 egyéni tagunk van. Ebből eddig 158 fő rendezte 2013

évi tagdíját, tehát tagságunk 70 °/0-a.

- 31 olyan tagunk van, aki utoljára 2012-ben fizette be tagdíját. 18-an 2011-ben és

20-an 2010-ben fizettek legutóbb tagdíjat. Mindenki részére küldtünk emlékeztetőt,

és kértük rendezze tartózását.

- Jogi tagok száma: 28 cég. Ebből 9 támogató tag és 19 pártoló tag.

- Tiszteletbeli tagjaink száma: 5 fő.

- Minden év decemberében megtartottuk rendkívüli kőzgyülésünket, amelyen

ismertettük az éves tevékenységünket, felhívtuk tagjaink figyelmét a következő évi

rendezvényeinkre és átadtuk a VTT két díját: a Világ ítástechnikai Társaságért Pollich

János Díjat valamint a Magyar Világítástechnikáéıt Gergely-Sziráki díjat.
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- Szabályzatok készítése: Szabályzat még nem készült, a civil szervezetekkel
kapcsolatos jogszabályi környezet változása miatt. A továbbiakban új, de legalábbis
változott környezetben kell módosításokat végeznünk szabályzatainkban.

7. Szakmai állásfoglalások

- A paksi Atomerőmű megkeresésére elkészítettünk egy tanulmányt a létesítmény
világítására vonatkozóan (az iuólámpák kivonása utáni időszakra).

- Közvilágítási rendelettervezet szakmai anyagát elkészítettük, - a hatósági

kapcsolatokért felelős alelnök koordinálásával -, részben közvetítőkön keresztül,

másrészt közvetlenül megküldtünk az illetékes szerveknek és országgyülési

képviselőknek. Reményeink szerint végre a Kormány elé kerül javaslatunk. Most egy

Kormányrendelet módositásaként dolgoztuk át az anyagot.

- Az NGM kérésére véleményeztük az Európai Bizottság „Zöld könyv”-ét.

- Javaslatot terjesztettünk elő az NGM-ba és a Vidékfejlesztési Minisztériumba a
Termékdij törvénnyel kapcsolatosan a világítástechnikai termékek vonatkozásában.
Ebben az ügyben sikeres volt kezdeményezésünk, mert a világítástechnikai
termékek továbbra sem kerültek be a termékdíjas termékek körébe.

- Egy munkabizottságunk kidolgozta a ,,LED-ekkel üzemelő közvilágítási

vílágítótestek alkalmazhatóságának követelményeit, amelyet nyílt vitára

bocsátottunk, majd ezt követően feltettük a honlapunkra.

8. A VTT gazdálkodása

- 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, de a Fővárosi Bíróságon (Törvényszék) nincs önálló aláírási
joga bejegyezve és nincs saját bejegyző határozat száma, illetve nyilvántartási „

száma.

A VTT gazdasági beszámolója kívetítésre kerül, a későbbiekben felrakjuk a VTT
honlapjára, ahol bárki számára elérhető lesz.

9.Egyebek

- 2010-ben pályázaton nyertünk 300 ezer Ft-ot, amit a pályázati célnak megfelelően

használtunk fel, elszámolása rendben megtörtént, de az aláírási jog körüli
bizonytalanság és az NCA átalakulása nagyban hátráltatta a pályázatok körüli

ad minisztrációt. A következő években nem nyújtottunk be pályázatot.

7/9



- A szakmai, oktatási és szakértői munkák elősegítése érdekében a VTT vásárolt egy

fénysűrüség méró kamerát, amelynek bérlésére kidolgoztunk egy alapszabályt.

- Találkozót szerveztünk a Vl l jogi tagjai részére a Nemzeti Külgazdasági Hivatal

(H ITA) fóosztályvezetójével.

- Megalakitottuk a LED Munkabizottságot, amely sajnos napjainkig nem kezdte el

érdemi tevékenységét.

- 2010-ben a MEE által díjazott kollégák:

ı Arató András - Déri díj

ı Várkonyi László - Urbanek díj

ı Budai Béla - Kandó díj

ı Kosztolicz István -Életpálya elismerés

2011-ben a MEE által díjazott tagtársaink:

ı dr. Borsányi János - Elektrotechnika Nagydíj

ı Major Gyula - Kandó díj

ı Dr. Majoros András - Urbanek díj

ı Schulz Gábor - Nívó díj

2012-ben díjazott kollégák:

ı Kerekes Béla - Déri díj

ı Szekeres Sándor - Bláthy dij

ı Dr. Wenzel Klára - Urbanek díj

ı Budai Béla - MEE életpálya elismerés

A VTT díjazottjai:

világítástechnikai Társaságért Pollich János díjban részesültek:

Arató András, Major Gyula, Hódos Jírina

Magyar Világítástechnikáért Gergely-Sziráki díjban részesültek:

Dr. Borsányi János, Kosák Józsefné, Esztergomi Ferenc

Gratulálunk díjazott tagtársainknak!
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Sajnos az elmúlt években is el kellett búosúznunk kollégá(k)tól. Nagyon fiatalon és

nagy űrt hagyva maga után távozott Kerekes Béla tagtársunk. Temetésén a VI I sok

tagja volt jelen.

Ezúton szeretném megköszönni aktív tagjainknak és az elnökség tagjainak az elmúlt

3 évben kifejtett tevékenységét, segítségét. Nélkülük nem számolhattam volna be

ilyen gazdag, eseménydús szervezeti életről. Kérem, fogadja külön köszönetemet

ebben a választási ciklusban kifejtett rendkívül hatékony és sikeres szervezési

tevékenységéért Almási Sándor, a VTT alelnöke, akinek a szorgalmas, kitartó és

olykor erőn felüli munkája nélkül rendezvényeink messze nem lettek volna annyira

sikeresek és nem utolsó sorban nyereségesek. Akikröl ez alaklommal sem szabad

megfeledkeznünk, és akiknek szintén köszönetemet fejezem ki: Dr. Schanda János

tiszteletbeli elnökünknek, aki jelentős szakmai tapasztalatával és tanácsaival

hatékony segítséget nyújtott Elnökségünknek; valamint Petrlkovios Zsuzsa

irodavezetőnknek, aki nagyban hozzájárult a VTT programjainak sikeres

lebonyolitásához, tevékenységének zökkenőmentes végzéséhez.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

2013-04-09
Nagy János

elnök
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