62. VÁNDORGYÛLÉS, KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

Már több mint 21 cég lefoglalta kiállítói helyét
Több mint félszáz résztvevõ regisztrált
Kedvezményes kiállítói és látogatói jelentkezési határidõ 2015. július 10.
Központi téma: Formáljuk együtt az energetika jövõjét!
Mottó: „Globális gondolkodás, lokális megvalósítás - Think global, act local”
Idõpont: 2015. szeptember 16-18.
Helyszín: Hotel Azúr **** Siófok
Kiállítók figyelem, foglalja le idõben standját, a kiállítói helyek rohamosan fogynak!
Jelentkezés és bõvebb információ itt...

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA
ELEKTROTECHNIKAI TEMATIKUS SÉTÁK - "SÉTA AZ ÁRAM ÚTJÁN"

Sétánk során megismerhetjük Budapest belvárosát, mely ma is õrzi a méltán híres elektrotechnikai ipar
emlékeit. Megemlékezünk az aranykor meghatározó alakjairól, felidézzük letûnt korok történeteit, miközben
végighaladunk az 1893-tól kezdve kiépített vezetékek nyomvonalán – az áram útján.
Idõpont: 2015. június 20. 17:00 és 19:00
Bõvebben...

INFOSHOW 2015-2016

Javában zajlik a 2015-2016 évi InfoShow rendezvénysorozat elõkészítése. Meggyõzõdésünk, hogy a
rendezvény legfontosabb kérdése, hogy milyen témát karolunk fel, milyen új információkat adunk a
rendezvényt megtisztelõ kollégáknak. Június 19-ig állítjuk össze a rendezvény tematikáját, amelyet idén
Önökkel együtt szeretnénk meghatározni. A rendezvényen résztvevõk nagyon sok hasznos témát jelöltek
meg számunkra, amelyekrõl szívesen hallanának. Fontos leszûkítenünk ezt a széles szakmai kört, melyhez
most az Önök segítségét kérjük.
Vegyen részt a következõ InfoShow tematikájának meghatározásában! Kérjük, június 17-ig szánjon
egy percet az alábbi kérdõív kitöltésére.
A kérdõív kitöltése...

FIATALOK TÁMOGATÁSA
TANULMÁNYI VERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
szakmai közremûködésével a 2015/2016-os tanév elsõ félévében kétfordulós tanulmányi versenyt hirdet
középfokú mûszaki oktatásban résztvevõ diákok számára. A verseny célja, hogy a MAVIR tevékenységét
bemutatva felkeltsük a középiskolás korosztály figyelmét az átvitelre és a rendszerirányításra vonatkozóan. A
tanulmányi verseny értékes nyereményekért folyik.
Elõzetes jelentkezési határidõ: 2015. június 15.
Bõvebben...

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT 2015
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnikai Alapítványa az erõsáramú elektrotechnika területén
diplomatervet, szakdolgozatot készítõ MSc mesterszakos és BSC alapszakos hallgatók számára pályázatot
hirdet. A pályázat célja, hogy ösztönözze olyan színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok készítését,
melyek a mûszaki fejlõdést, a racionális energia felhasználást mozdítják elõ, továbbá a körülírt megoldások
az iparban, az infrastruktúrában, a gazdaság különbözõ területein bevezethetõnek tûnnek, a gyakorlatban
megvalósíthatók.
Beküldési határidõ: 2015. június 30.
Bõvebben...

EGYÜTT AZ IPARRAL
VÉDELMI ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKIA FÓRUM 2015
Örömmel vettük, hogy a védelmes szakma elsõ számú találkozóját a tavalyinál is nagyobb érdeklõdés
övezte, a két napos elõadássorozaton és kiállításon több mint 170 fõt üdvözölhettünk.

Bízunk benne, hogy az összeállított program, kiállítás és workshop az minden résztvevõ tetszését elnyerte.
Szeretnénk a jövõben is olyan elõadássorozatot létrehozni, amely valóban a résztvevõk igényei, érdeklõdése
és a szakma aktuális kérdései köré összpontosul.
Bõvebben...

OKTATÁS
AZ ÚJ OTSZ ÉS A TÛZVÉDELMI MÛSZAKI IRÁNYELVEK VILLAMOS VONATKOZÁSAI
Az elõadás célja, hogy a villamos szakembereket megismertesse a tûzvédelem aktuális
szabályrendszerével, elõsegítse annak értelmezését és használatát, mindenekelõtt a tervezés és a
kivitelezés folyamatában. Ennek részeként bemutatásra kerülnek a tûzvédelmi szabályozás koncepcionális
változásai, a 2015. március 3-tól hatályos Országos Tûzvédelmi Szabályzat, valamint az ehhez kapcsolódó
Tûzvédelmi Mûszaki Irányelvek.
Idõpont: 2015. augusztus 27.
Helyszín: Budapest
A képzés költsége: 12.000 Ft + ÁFA / fõ
Jelentkezési határidõ: 2015. augusztus 14.
Bõvebben...

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelõ (OKJ 35 522 11, E-000505/2014/A002)
képzést szervez.
A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a Villamos alállomás kezelõ feladatok végzése
során szükséges munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést az üzemeltetõ szakembereknek.
Ez a cél a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
Idõpont: 2015. október 8.
Helyszín: Budapest
A képzés költsége: 290.000 Ft / fõ
Jelentkezési határidõ: 2015. szeptember 25.
Bõvebben...

DÍJÁTADÁS
GARAI JÁNOS MINISZTERI ELISMERÕ OKLEVELE
Garai János 2015. június 5-én, az Építõk Napja alkalmával rendezett
központi ünnepségen Miniszteri Elismerõ Oklevelet vett át, kiemelkedõen
eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül. A díjat Dr. Lenner Áron
Márk (NGM belgazdaságért felelõs helyettes államtitkár) adta át.
Bõvebben...

ALMÁSI SÁNDOR EÖTVÖS LÓRÁND ELISMERÕ OKLEVELE
Almási Sándornak 2015. május 29-én Dr. Lenner Áron Márk NGM
belgazdaságért felelõs helyettes államtitkár Eötvös Loránd Elismerõ
Oklevelet adott át. A díj az ipar, a szabványosítás, a mérésügy, a
minõségügy, vagy a mûszaki biztonsági és piacfelügyelet érdekében
végzett kimagasló tevékenység, vagy életmû elismeréséért
adományozható.
Bõvebben...

