
  

63. VÁNDORGYÛLÉS, KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 

 

Már csak néhány szabad kiállítóhely! 
Letölthetõ mobil alkalmazás 

Izgalmas elõadások 

Központi téma: Innováció és trendek az elektrotechnikában 
Mottó: Innovatív utakon 

2016. szeptember 14-16. Szeged Hunguest Hotel Forrás 

Jelentkezés és bõvebb információ... 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK 

 

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A002) 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelõ (OKJ 35 

522 11) 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 és helyszín:  

 Gyöngyös - 2016. szeptember 2. 
 Budapest - 2016. október 5. 

Bõvebben... 

 

 

VILLAMOS HÁLÓZAT KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A001) 

A Magyer Elektrotechnikai Egyesület Villamos Hálózat kezelõ 
képzést (OKJ 35 522 14) szervez. 

A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a villamos 
hálózat kezelõ feladatok végzése során szükséges munkafeladatok 
végrehajtásához biztosítson felkészülést a hálózat üzemeltetõknek. Ez a cél 
a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül 
valósítható meg. 

Idõpont: 2016. október 5. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. szeptember 20. 

Bõvebben... 

http://vandorgyules.mee.hu/
http://www.mee.hu/cikk/69
http://www.mee.hu/cikk/70
http://vandorgyules.mee.hu/


 

 

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

Tûzvédelmi Szakvizsga indul „Erõsáramú berendezések felülvizsgálója” 
képesítéssel rendelkezõk részére. 

Idõpont: 2016. október 21. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. október 10. 

Bõvebben... 
 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

"MI A PÁLYA?"- IDÉN ÕSSZEL MÁR 5 HELYSZÍNEN 

2016. októberében újra megnyitjuk a "Mi a pálya?" mûszaki pályaválasztó 

fesztivál bokszutcáit. A fesztivál elsõdleges célja, hogy élmény alapú elven 
felszínre hozza a pályaválasztás elõtt álló gyerekekben lévõ érdeklõdést a 
mûszaki pálya iránt. 

Tartson velünk! Adjon élményt és mutasson irányt a gyerekeknek! 

http://miapalya.mee.hu 

 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

 

VÉDELMI ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FÓRUM - BESZÁMOLÓ 

Nagy sikerrel zajlott június 1-2. között a Védelmi és Irányítástechnikai 
Fórumra Velencén. 
A Hotel Velence Resort & Spa rendezvényközpontját megtöltötte a közel 
200 regisztrál résztvevõ. - A korábbi évekhez hasonlóan a szervezõk idén is 
a MAVIR ZRt. és a MEE EISZ voltak. 
  
A rendezvény fõtámogatója idén a Com-Forth Ipari informatika Kft. volt,  de 
mellettük a WAGO Hungária Kft. és a Weidmüller Kft. is  támogatta 
a  Fórumot. 

Bõvebben... 
 

 

 

http://www.mee.hu/cikk/256
http://miapalya.mee.hu/
http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2016_beszamolo
http://miapalya.mee.hu/

