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FELÜLVIZSGÁLÓK 40/2017 (XII.4.) NGM RENDELET SZERINTI 
TOVÁBBKÉPZÉSE 

Indul a felülvizsgálók kötelező továbbképzése! 

Májusban 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. 

Időpontok és helyszínek:  

 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálók hatósági jellegű 
továbbképzése  

o Budapest - 2018. május 14. 
 Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak hatósági jellegű 

továbbképzése  
o Budapest - 2018. május 15. 

Bővebben... 

 

 

 

 

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ A VBSZ-RŐL 

2017. decemberében megjelent a VBSZ – az 40/2017. (XII. 4.) NGM 
rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 
berendezésekről és védelmi rendszerekről, 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 
lehetőség lesz a résztvevőkben megfogalmazódó kérdések átbeszélésre.  

http://www.mee.hu/modul/redirect&id=106&key=74efa51ad4
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=105&key=aaaf8596b5


Időpont és helyszín:  

 Pécs - 2018. április 20. 
 Gyöngyös - 2018. április 23. 
 Budapest - 2018. április 25. 
 Budapest - 2018. április 27.  

Bővebben... 

 

 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

Tűzvédelmi szakvizsga indul "Erősáramú berendezések felülvizsgálója" 
képesítéssel rendelkezők részére. 
  
Időpont és helyszín: 

 Budapest - 2018. június 27. 

Bővebben... 
 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

 

VÉDELMI ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FÓRUM - NE MARADJON LE! 

Az eseményt 2018-ban is a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (és annak Energetikai Informatika 
Szakosztálya) szervezi a MAVIR ZRt. OVRAM Relévédelmi Osztály szakmai közreműködésével. 

A 2018. évi – immár ötödik alkalommal megrendezendő – Védelmi és Irányítástechnikai Fórum főtámogatója 
az ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

A rendezvény időpontja: 2018. június 5-7. 
A rendezvény helyszíne: Residence Ózon Konferencia & Wellness Hotel**** (Mátraháza)  

Bővebb információ és jelentkezés... 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

1% 

MINDANNYIUNK ÉRDEKE, HOGY LEGYEN MEGFELELŐ 
UTÁNPÓTLÁS 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület az SZJA 1%-ból befolyó 
támogatásokat a megfelelő műszaki utánpótlás biztosítására fordítja. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programja kapcsán több 
szakközépiskolával és tanárral épített ki szoros kapcsolatot. Elhatároztuk, 
hogy az SZJA 1% felajánlásokból segítjük a pedagógusok munkáját a 
pályaorientációban, a tehetséges fiatalok felkutatásában, 
kibontakozásában, aktív szakmai életútra történő felkészítésében és 
nyilvántartásukban. Mindezekre MŰKÖDJ! pályázatunk, és 
muszakivagyok.hu portálunk kiváló lehetőség. 

http://www.mee.hu/modul/redirect&id=107&key=58d7a9ce04
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=108&key=3239831d93
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=109&key=b1547aef17
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=109&key=b1547aef17


Bővebben... 
 

ALAPÍTVÁNY AZ IDŐS NYUGDÍJAS VILLAMOS SZAKEMBEREK MEGSEGÍTÉSÉÉRT 

A villamos szakma – túlnyomó részt 65 éven felüliek – rászoruló nyugdíjasainak. 
Elsősorban, de nem kizárólagosan MEE tagoknak. 

Életkörülmény javítása, segélyezési formában, a rászorultság fennállása esetén, életük végéig. 
Éves segély negyedéves kifizetésben. 

Bővebb információ: http://nyugdijasoktamogatasa.hu 

Adószám: 18084238-1-42  Bankszámlaszám: 11991102-02181147 

 

 

http://www.mee.hu/modul/redirect&id=110&key=ba8dec6c38
http://nyugdijasoktamogatasa.hu/

