
A Világítástechnikai Társaság hírlevele 
5. évf. 3. szám                                                                             2006.  május 

HALLGATÓI ANKÉT  
 
A Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Mik-
roelektronikai és Technológiai Intézete a Világítástechnikai Társasággal együttmű-
ködve idén is megrendezi az immár hagyományosnak mondható Hallgatói Anké-
tot. Az ankét időpontja: 2006. június 6-án 14.00 órakor. 
Helyszín: Világítás Háza, Budapest IV. ker. Árpád út 67. I. em. 6. 
A rendezvényen a BMF KVK, a BME és a Pannon Egyetem nappali tagozatos ill. 
szakmérnöki végzős hallgatói rövid előadások keretében ismertetik a világítástech-
nika területén írt szakdolgozatukat. 
 
Program: 
1. Kovács Péter (BMF Kandó – Fachhochschule Hannover) Goniofotométer építé-
se LED-ek fényeloszlásának méréséhez 
2. Bula Zoltán: (BMF Kandó); A zavaró káprázás kutatásának történeti áttekintése 
3. Berkó Tamás: (BMF Kandó); Múzeumi vitrinvilágítási megoldások elemzése 
4. Pulay Gábor: (Pannon Egyetem); CGI készítése és élő felvételre való 
kompozitálása HDRI segítségével 
5. Farkas Árpád: (BDK Kft. – szakmérnök); Budapest díszvilágításának fejlődése 
az 1990-es évektől napjainkig 
6. Hlinka Mónika: (BMF Kandó); Hatásvilágítás a budapesti József Attila színház-
ban 
7. Pongrácz Ferenc: (BMF Kandó); TV-stúdiók világítási rendszereinek elemzése 
8. Szirb Attila: (BME) A Deák téri metróállomás „négyszögcsarnok” világításának 
tervezése 
 
Az ankéton a részvétel díjmentes, regisztrációhoz nem kötött. A szakmai érdeklő-
dőkön kívül a szervezők a világítástechnikai vállalkozások vezetőit is várják, mivel 
az ankét nem titkolt célja a frissen végzett szakemberek és a leendő munkáltatók 
egymásra találásának elősegítése. 

SZABVÁNYFIGYELŐ  
 

Hírlevelünk legutóbbi számának megjelenése óta a világítástechnikával kapcsolatos 
következő új szabványok jelentek meg:  
MSZ EN 60061-1:1993/A36:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csere-
szabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 1. rész: Lámpafejek 
MSZ EN 60061-2:1993/A33:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csere-
szabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 2. rész: Lámpafoglalatok 
MSZ EN 60061-3:1993/A35:2006 Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csere-
szabatosságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek. 3. rész: Idomszerek 
MSZ EN 60081:1998/A3:2006 Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmé-
nyek 
MSZ EN 60923:2006 Lámpatartozékok. A kisülőlámpák előtétjei (a fénycsőelőtétek 
kivételével). Működési követelmények 
 
A „VISEGRÁDI” ORSZÁGOK VILÁGÍTÁSTECHNIKAI  
KONFERENCIÁJA  
 
(folytatás a 3. oldalról)  
Veszprém: A „Királynék városában" a szép látnivalók közül a vár az Érseki palotá-
val, a gyönyörű panoráma és az óváros megtekintése.  
Érkezés az esti órákban a szállodához. 
A kirándulás díja:  17.000 Ft/fő, mely tartalmazza a teljes program, utazás, belépők,  
délelőtti kávé, háromfogásos ebéd árát (ital nélkül).  
Este: Borkóstolóval egybekötött hidegtálas vacsorázási lehetőség a helyszínen kü-
lön fizetve. 
Fizetési lehetőségek:  
A regisztrációs, szállodai és egyéb igényelt szolgáltatások díjai átutalással, vagy  
bankkártyával fizethetők.  
Szervező iroda: A konferencia lebonyolítását VTT és a Magyar Világítástechnikáért 
Alapítvány megbízásából a DURUGY Rendezvényszervezés végzi.                                    
A jelentkezési lapokat ehhez az irodához kell küldeni:  
DURUGY Rendezvényszervezés 
Cím:     H-2071. Páty, Füzespatak utca 31/b. 
Tel/Fax:+36-23-343-140 
E-mail:durugy@enternet.hu 
Bankszámla száma: 11742348-20010180  
Bank: OTP Bank 
  
A jelentkezési lap a  konferencia web lapjáról tölthető le: www.lumenv4.com 

FÉNY, a  VTT hírlevele. Szerkeszti: Arató András (aratoa@gmail.com) Felelős kiadó: Nagy János (jano.nagy@axelero.hu) 
VTT, 1042 Budapest, Árpád út 67     Tel: 06 30/537 9897        e-mail: vtt@mee.hu                 Honlap: www.vilagitashaza.hu/vtt                                  

(A javaslatokat, híreket, észrevételeket a fenti címekre várjuk.) 
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A „VISEGRÁDI” ORSZÁGOK VILÁGÍTÁSTECHNIKAI  
KONFERENCIÁJA  
 
Második bejelentés és meghívó 
 
A MEE Világítástechnikai Társasága és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány  
nagy örömmel jelenti be, hogy a Visegrádi Országok világítástechnikai társaságai-
nak 2005. november 11.- i határozata alapján 2006. szeptember 28. – 29.-én Bala-
tonfüreden, a Hotel Füredben kerül megrendezésre a 

LUMEN V4 
a Visegrádi Országok Világítási Konferenciája. 

 A szervező bizottság ezúton hívja meg az érdeklődőket a konferencián történő  
részvételre.  
A konferencia célja: a tagországok új kutatási eredményeinek, világítási berende-
zéseinek bemutatásával elősegíteni e szakterület fejlődését ezzel támogatni a jö-
vőbeni széleskörű alkalmazásokat. 
Az előadások nyelve:  cseh, lengyel, magyar, vagy  szlovák, szinkrontolmácsolás-
sal), a poszterek és az írásos anyagok angolul is.  
Előadások, poszterek:  
Minden országból egy – egy meghívott előadót várunk, a meghívás az Irányító  
Bizottság nemzeti tagjai által történik. A meghívott előadás időtartama 30 perc.   
Országonként átlagosan további 5 előadás bemutatására van lehetőség, melyek-
nek időtartama maximum 15 perc.  
A konferencia időbeosztása:  

Szeptember 28. csütörtök:       
9.00 – 12.00 (A konferencia előtt):  
Oktatási program három angol nyelvű előadással.  
10.00 – tól:       Regisztráció.  
12.00:               Ebéd.  
13.00 – 18.00:  Szakmai program. 
19.30:               Gála vacsora. 
Szeptember 29. péntek:           
9.00 – 12.00:     Szakmai program. 
12.00:                Ebéd. 
13.00 – 17.30:   Szakmai program. 
17.30:                A konferencia bezárása.  

 A konferencia regisztrációs díja:  Július 15.-ig történő jelentkezés esetén: 15.000 
Ft/fő. A jelentkezési határidőig, augusztus 31.-ig történő jelentkezés esetén: 
20.000 Ft/fő. Augusztus 31.-ig történő lemondás esetén a szervezők 5.000 Ft/fő 
költséget számítanak fel.  E határidő után történő lemondás esetén a teljes regiszt-
rációs díj, a szervezési többletköltségek fedezésére, visszatartásra kerül.  
A kitöltött regisztrációs lapot E-mail-en, faxon, vagy postán kell a szervező irodá-
nak (Durugy Szervezőiroda) elküldeni. A jelentkezés a regisztrációs díj kifizetése-
kor kerül elfogadásra.  
 

A regisztrációs díj tartalmazza a szakmai programok és kiadványok, a szünetek-
ben üdítők és kávék, valamint a gála vacsora költségeit. 
Szálláslehetőség:  
A konferencia résztvevői számára a Hotel Füredben biztosítunk szálláslehetősé-
get. A konferencia szervező irodáján keresztül történő jelentkezés esetén a ked-
vezményes szobaárak reggelivel és adókkal:   

 - kétágyas szoba 1 főre: 8.800 Ft/éj  
- kétágyas szoba 2 főre: 11.600 Ft/éj  
- apartman 1 főre: 13.000 Ft/éj  
- apartman 2 főre: 15.000 Ft/éj  
- apartman 3 főre: 17.000 Ft/éj 

 Ebéd lehetőség:  
A jelentkezési lapon 2.500 Ft-ért háromfogásos ebéd is igényelhető, melyet a  
szálloda éttermében szolgálnak fel.  
Kiállítás:   
A rendezvény ideje alatt termékbemutatásra alkalmas kisebb kiállításra is lesz  
lehetőség. A kiállítási területek két méretben kerülnek kialakításra. Ezeknek mé-
retei és árai:   
4 m2: 80.000 Ft;         6 m2: 120.000 Ft;  
A jelentkezési határidő augusztus 31.   
A jelentkezés a regisztrációs díj kifizetésekor kerül elfogadásra. Augusztus 31. 
után történő lemondás esetén a szervezők 25.000 Ft költséget  számítanak fel.  
Program a hozzátartozók számára:  
A regisztrált hozzátartozók számára a konferencia hivatalos ideje alatt, szeptem-
ber 29.-én, opcionális turisztikai programot szervezünk, melynek költségét azon-
ban a regisztrációs díj nem tartalmazza.  
 A kirándulás programja:   
Indulás 9.00-kor légkondicionált autóbusszal a szállodától.  
Keszthely: Főtér megtekintése, Helikon Kastély, Kocsimúzeum, Baba Múzeum és  
Panoptikum, Georgikon Majormúzeum, Balatoni Múzeum és Marcipán Múzeum.   
Héviz: Ebéd, utána a tó és a gyógyfürdő megtekintése, fürdési lehetőség, vagy a  
római romok megtekintése. 
Érkezés 18.00-kor a szállodához.  
A kirándulás díja:  17.000 Ft/fő, mely tartalmazza a teljes program, utazás, belé-
pők, délelőtti kávé, háromfogásos ebéd árát (ital nélkül). 
Kirándulás szombaton:  
Szeptember 30.-án, szombaton a regisztrált résztvevők és hozzátartozóik számá-
ra, kedvezményes áron, egész napos kirándulást szervezünk. A kirándulás prog-
ramja:   
Indulás 9.00-kor légkondicionált autóbusszal a szállodától.  
Tihany: Apátsági templom és Múzeum megtekintése.  
Herend: Porcelángyár: Érkezés kb. 12.00 körül. Ebéd az Apicius éttermében 
(különlegessége, hogy a porcelángyár termékeivel terítenek). Ebéd után a manu-
faktúra és a gyár megtekintése, múzeumlátogatás, esetleges vásárlás, majd to-
vábbutazás.  

(folytatás a 4. oldalon) 
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