62. VÁNDORGYÛLÉS, KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

Már több mint 24 cég lefoglalta kiállítói helyét
Több mint 200 résztvevõ regisztrált

Kedvezményes jelentkezési határidõ: 2015. július 10.
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...

FIATALOK TÁMOGATÁSA

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...

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA

A MABISZ ÉS A MEE AJÁNLÁSA A VILLÁM- ÉS TÚLFESZÜLTSÉGKÁROK MEGELÕZÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ
A zivatarszezon kezdetével ismét nagyobb figyelmet fordítunk a
villámcsapások által okozott közvetlen és közvetett károkra. A
káresemények gyakoriságának növekedése kisebb részben az idõjárás,
nagyobb részben az építési technológiák változásával és a mûszaki
berendezések sebezhetõségével, fokozódó túlfeszültség érzékenységével
hozható összefüggésbe. Mit tehetünk, hogyan védhetjük meg
vagyontárgyainkat, berendezéseinket?
Bõvebben...
ELEKTROTECHNIKAI TEMATIKUS SÉTÁK - "SÉTA AZ ÁRAM ÚTJÁN"
Több mint 60 érdeklõdõ vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából
szervezett tematikus sétáinkon. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az
Elektrotechnikai Múzeum által indított "Séta az áram útján" elnevezésû
program eddigi legsikeresebb napját bonyolítottuk le június 20-án, mindkét
turnusnál elérve a maximális létszámot.
Bõvebben...

CSILLAGNÉZÕ TÚRA A VTT SZERVEZÉSÉBEN
A VTT, a „2015, a Fény Nemzetközi Éve”, valamint a Társaság 20. születésnapja alkalmából Csillagnézõ
túrát szervez a Zselici csillagoségbolt-parkba.
Idõpont: 2015. augusztus 14-15.
Jelentkezési határidõ: 2015. július 6.
Bõvebben...

EGYÜTT AZ IPARRAL
A NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSA JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL
Tájékoztatás a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet hatályba lépésérõl és az
abban foglalt kötelezettségekrõl.
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...

