
A Magyar Világítástechnikáért Alapít-
ványt - melynek székhelye közös a Világí-
tástechnikai Társasággal és a CIE Magyar
Nemzeti Bizottsággal, a Világítás Házában
(1042. Budapest, Árpád út 67. I/6.) van - az
alábbi célok megvalósítása érdekében hoz-
ták létre az alapítók:

• a hazai világítástechnika optimális kör-
nyezet- és fogyasztásvédelmi viszonyainak
megteremtése,

• szakemberek világítástechnikai képzé-
sének elõsegítése,

• fiatal világítástechnikai szakemberek
munkába állásának támogatása,

• tehetséges fiatal szakemberek számára
világítástechnikai témájú tanulmányi ösz-
töndíj biztosítása,

• hazai és nemzetközi világítástechnikai
vonatkozású tanulmányi utak és konferen-
ciák támogatása,

• világítástechnikával foglalkozó okta-
tási intézmények segítése,

• világítástechnikai kutatások, fejleszté-
sek támogatása, kezdeményezése,

• a hazai világítástechnikai szabvány- és
ajánlási rendszer létrehozá-sának és érvé-
nyesítésének elõsegítése,

• a korszerû világítástechnika társadal-
mi ismertetése

• világítástechnikai szakkönyvtár alapí-
tása.

Az elmúlt idõszak legfontosabb eredmé-
nyei a következõk voltak:

• Közremûködés a 2004/2005-ös és a 2006/
2007-es Világítástechnikai Évkönyv kiadá-
sában.

• Támogatás nyújtása a “Vizuális Kom-

Beszámoló a Magyar
Világítástechnikáért Alapítvány

tevékenységérõl

fort” címû könyv megjelentetéséhez (szer-
zõ: Dr. Majoros András, a BME Építészeti
Tanszéke professzora)

• Világítástechnikai tárgyú szemináriu-
mok szervezése 2005-2006-ban, együttmû-
ködésben a VTT-vel.

• Világítástechnikai cégbemutatók szer-
vezése 2004-2006-ban, a VTT jogi tagjai ré-
szére

• A közvilágítással foglalkozó cégek vil-
lanyszerelõi részére szakmai továbbképzõ
tanfolyam szervezése 2005-ben, közösen a
VTT-vel.

• A Magyar Világítástechnikáért Alapít-
vány székházának mûszaki korszerûsítése
(szalagfüggönyök és légkondicionáló be-
rendezések szerelése az elõadóteremben).

A felsorolt célok elérését, illetõleg a már
megindult programok folytatását lehetõvé
tevõ anyagi források biztosítása érdekében
az Alapítvány vezetõsége számít az egyéni,
illetve vállalati adományokra is. Tekintet-
tel arra, hogy az Alapítvány közhasznú fo-
kozatú szervezet, adományozás esetén a
fennálló adózási jogszabályok értelmében
lehetõség nyílik adó-visszatérítésre. Ado-
mányok a következõ bankszámlaszámra
utalhatók át: 10700079-27491900-51100005. A
számlavezetõ bank: CIB Bank Rt. Ez évben
megnyílt egy másik lehetõség is az adomá-
nyozók számára: személyi jövedelemadó-
juk 1%-át felajánlhatják a Magyar Világí-
tástechnikáért Alapítványnak. Tekintettel
arra, hogy a Magyar Világítástechnikáért
Alapítvány tevékenységének sikere nagy-
ban függ az egyéni és jogi tagok aktivitásá-
tól és az adományozók nagylelkûségétõl,



ezúton kérünk mindenkit, aki a hazai vilá-
gítástechnika fejlesztését szívügyének te-
kinti, adományával, illetve személyi jöve-
delemadójának 1%-ával támogassa e nemes
célt.

Hálásak vagyunk azon kollegáknak,
akik szakkönyvtárunk gyûjteményét gya-
rapítják szakkönyvekkel, folyóiratokkal.
Említésre méltó Radványiné N. Olga,
Pintér Árpád, Fodor Zoltán, Jáni Józsefné,
Poppe Kornélné adománya. Ezúton is kö-
szönetünket fejezzük ki dr. Horváth Jó-
zsef családjának, hogy nagyrabecsült kol-
legánk végleges távozása elõtt 3 nappal
tartott VTT közgyûlésen 63 kötet szak-
könyvet adományozott alapítványunk-

nak.  Végezetül külön is meg kell emlé-
keznünk dr. Lantos Tibor örököseinek,
Lantos Ágnes és dr. Lantos Ákos nemes
gesztusáról, amellyel a Magyar Világítás-
technikáért Alapítványnak ajándékozták
elhunyt tagtársunk teljes világítástechni-
kai örökségét, amely számos értékes ha-
zai és külföldi szakkönyvbõl, szaklapból,
világítástechnikai jegyzetbõl és kézirat-
ból áll. A hatalmas anyag feldolgozása
jelenleg is folyik. Ezúton is szeretnénk
köszönetünket kifejezni a nemes adomá-
nyért.
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a kuratórium elnöke


