
  

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK 

 

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ A VBSZ-RÕL 

2017. decemberében megjelent a VBSZ – az 40/2017. (XII. 4.) NGM 
rendelet az összekötõ és felhasználói berendezésekrõl, valamint a 
potenciálisan robbanásveszélyes közegben mûködõ villamos 
berendezésekrõl és védelmi rendszerekrõl, ezzel hatályát veszti a 
Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. 
(XII. 27.) IpM rendelet. A jogszabályi változások kapcsán felmerült 
kérdésekre igyekszik választ adni a kiscsoportos szakmai konzultáció, ahol 
lehetõség lesz a résztvevõkben megfogalmazódó kérdések átbeszélésre.  

Idõpont és helyszín:  

 Budapest - 2018. február 1. 
 Budapest - 2018. február 28. 

Bõvebben... 

 

 

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló képzéseket szervez (35 522 03, E-000505/2014/A003). 

Idõpont és helyszín:  

 Budapest - 2018. február 24. 

Bõvebben... 

 

 

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

Tûzvédelmi szakvizsga indul "Erõsáramú berendezések felülvizsgálója" 
képesítéssel rendelkezõk részére. 
  
Idõpont és helyszín: 

 Budapest - 2018. február 23. 

Bõvebben... 

 

http://www.mee.hu/cikk/4468
http://www.mee.hu/cikk/4255
http://www.mee.hu/cikk/256


 

ERÕSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSÁLÓJA 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Erõsáramú berendezések 
felülvizsgálója képzést szervez (35 522 02, E-000505/2014/A004). 

Idõpontok és helyszínek:  

 Nyíregyháza - 2018. február 10. 
 Budapest - 2018. február 17. 

Bõvebben... 

 

 

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI SZAKREFERENS 

A Világítástechnikai Társaság és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
Világítástechnikai Szakreferens képzést indít. 
A tanfolyam napjaink korszerû LED-es világításával összefüggõ mûszaki-, 
szabvány- és jogi ismereteket nyújt. 
  
Idõpont és helyszín: 

 Budapest - 2018. február 23. 

Bõvebben... 

 

 

VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villámvédelmi felülvizsgáló képzést 
szervez (35 522 16, E-000505/2014/A005). 
  
Idõpont és helyszín: 

 Budapest - 2018. április 4. 

Bõvebben... 
 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

MAVIR MESTEREK VIADALA 

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. iskolaprogramja immár új néven várja 
mindazokat a villamosipari szakképzésben résztvevõ tanulókat, akik készek megmérkõzni a MAVIR Mester 
címért és az azzal járó értékes díjakért!  

Célunk változatlan: szeretnénk megmutatni, hogy az elektrotechnika izgalmas, jó egzisztenciát nyújtó pályát 
kínál, olyat, amelyben munkája által mindenki egy sikertörténet részese lehet – akár a MAVIR által kínált 
egyedi környezetben. 

Bõvebben... 

 

 

http://www.mee.hu/cikk/4253
http://www.mee.hu/cikk/4427
http://www.mee.hu/cikk/4275
http://www.mee.hu/cikk/4465

