
  

64. VÁNDORGYÛLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 

 

Idén 64. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlés Konferencia 
és Kiállítás nevû rendezvénye 2017. szeptember 13-15. között.  

A Bükfürdõn található Hotel Caramell Premium Resort a Nyugat-dunántúli régió legnagyobb és 

legkorszerûbb technológiával felszerelt rendezvényközpontja ad otthont Vándorgyûlésünknek, mely a 
villamos ipar legnagyobb éves seregszemléje, legjelentõsebb hazai eseménye. Hasonlóan a korábbi 
évekhez, az idei konferencia iránt is nagy az érdeklõdés. 

A Vándorgyûlés mottója: Innovatív utakon 
Fõ témája: Energia – fenntarthatóság  

Kedvezményes jelentkezési határidõ 2017. július 11. 

Bõvebb információ és jelentkezés: http://vandorgyules.mee.hu 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT 2017 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 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. 

Újdonságok: 

 Minden pályázó számára biztosítjuk egy prezentációs technika tréningen való részvétel lehetõségét 
 A Bíráló Bizottság által arra érdemesnek ítélt pályamunkáknál  biztosítjuk, hogy bemutatkozzon a 

muszakivagyok.hu ajánló portálon, amelyet az iparág meghatározó cégei látogatnak a megfelelõ 
utánpótlás biztosítása céljából 

 Az érvényes pályázatokat beküldõknek egy éves ingyenes MEE tagságot biztosítunk. A helyezettek 
három éves MEE tagságban részesülnek. 

Beküldési határidõ: 2017. június 30. 

Bõvebben... 

 

VII. MECHWART ANDRÁS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 

http://vandorgyules.mee.hu/
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=68&key=4ffa3ab00e
http://vandorgyules.mee.hu/


Ismét Ifjúsági Találkozó a MEE Mechwart András Ifjúsági Társaság szervezésében! 
A Mechwart András Ifjúsági Társaság (MAIT) célul tûzte ki, hogy a szakma fiatal kutatói, mûvelõi között minél 
hamarabb elmélyítse a szakmai, baráti kapcsolatokat. A találkozó elsõdleges célja, hogy a tématerület kiváló 
alakjainak, a magyarországi és határon túli oktatási intézmények hallgatóinak (BSc, MSc, PhD), valamint az 
iparág fiatal munkatársainak elõadásaival kitekintést nyújtson a villamos energetika, automatika és a 
kapcsolódó interdiszciplináris területeken zajló aktuális kutatásokra. 

Idõpont: 2017. szeptember 12. 
Helyszín: Bükfürdõ, Hotel Caramell**** 

Bõvebben... 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK 

 

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA  

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Tûzvédelmi Szakvizsgát szervez 

"Erõsáramú Berendezések felülvizsgálója" képesítéssel rendelkezõk 
számára. 

Idõpont és helyszín: 

 Budapest - 2017. június 30. 

Bõvebben... 
 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

A VILLAMOS HAJTÁSÚ JÁRMÛVEK (E-MOBILITÁS) JELENE ÉS JÖVÕJE - BESZÁMOLÓ 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztálya az Óbudai 
Egyetem MEE szervezetével együttmûködve 2017. május 3-án jól sikerült szakmai napot tartott "A villamos 
hajtású jármûvek (e-mobilitás) jelene és jövõje" címmel. 

Bõvebben... 

 

 

http://www.mee.hu/cikk/vii_mait_talalkozo
http://www.mee.hu/cikk/256
http://www.mee.hu/cikk/4361

