FIATALOK TÁMOGATÁSA
MI A PÁLYA? - MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÓ FESZTIVÁL
A jövő műszaki és informatikai szakembereiért
Nagy sikerrel zárult a Mi a pálya? műszaki pályaválasztó fesztivál első
állomása. Az október 2-3-án tartott budapesti állomásra közel 2500
pályaválasztó diák látogatott el.
A rendezvény fővédnöke, Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technolóiai
Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes
államtitkára nyitotta meg az idén négy éves fesztivált.
A sajtóközlemény megtekintése...
Következő helyszínek és időpontok:
Miskolc - október 10.
Pécs - október 17.
Győr - november 7.
Szeged - november 14.
Debrecen - november 28
A rendezvény látogatás díjmentes, de regisztrációhoz kötött!
Bővebb információ és jelentkezés:

http://miapalya.mee.hu

MI A PÁLYA? - SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
A rendezvény keretén belül megrendezésre kerül a "Mi a pálya? szülői értekezlet", melynek során az érintett
szakemberek a szülőkben felmerülő pályaválasztással kapcsolatos kérdésekre adnak választ.

Jelentkezés szülőként...
EGYÜTT AZ IPARRAL

Legyen naprakész! Ismerje meg a VMBSZ előírásait és az aktuális trendeket!
A biztonságos villanyszerelés jegyében szervezett rendezvénysorozatunk keretében első kézből értesülhet
az aktuális szabályozásokról, trendekről, és kipróbálhatja a legújabb technikai, technológiai megoldásokat.

Elméleti és gyakorlati, a mindennapi munkája során használható tudást adunk.
Ne maradjon le! Csatlakozzon a szakmai párbeszédhez az Infoshow villamosipari szakmai kiállításon,
workshopon és konferencián.
Keresse meg az Önhöz legközelebb eső helyszínt:
Miskolc - 2018. október 11.
Békéscsaba - 2018. október 18.
Veszprém - 2018. november 8.
Debrecen - 2018. november 29.
Budapest - 2018. december 6.
Szeged - 2019. február 7.
Győr - 2019. február 21.
Pécs - 2019. március 14.
Zalaegerszeg - 2019. március 21.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezzen honlapunkon:

www.infoshow.hu
AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK
FELÜLVIZSGÁLÓK 40/2017 (XII.4.) NGM RENDELET SZERINTI
TOVÁBBKÉPZÉSE
Indítjuk a 2018. január 1-én hatályba lépett 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet
szerinti kötelező, hatósági jellegű továbbképzéseket az
érintésvédelmi/erősáramú berendezések/villámvédelmi felülvizsgálók
részére!
A felülvizsgáló az OKJ szakképesítést igazoló bizonyítvány kiállítását követő 5 éven belül kell, hogy
továbbképzésen részt vegyen, és sikeres vizsgát tegyen.
Akinek a szakképesítését igazoló bizonyítványa a rendelet hatálybalépését megelőző 3 évnél régebbi (tehát
2015. január 1. előtti), a rendelet hatálybalépését követő két éven belül kell részt vennie a továbbképzésen,
és vizsgáznia kell.
Időpont és helyszín:





Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálók hatósági jellegű továbbképzése
o Budapest - 2018. november 22.
Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak hatósági jellegű továbbképzése
o Budapest - 2018. november 9.
o Budapest - 2018. november 30.
Villámvédelmi felülvizsgálók hatósági jellegű továbbképzése
o Sopron - 2018. október 20.

Bővebben...

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgáló képzéseket szervez (35 522 03, E-000505/2014/A003).
Időpont és helyszín:



Budapest - 2018. november 17.

Bővebben...
VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELŐ KÉPZÉS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelő képzést
szervez (35 522 11, E-000505/2014/A002).
Időpont és helyszín:



Budapest - 2018. december 18.

Bővebben...

