
  

65. VÁNDORGYŰLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 

 

Úton a Tiszta Energia felé 

125 éves a magyar villamos energia elosztás 

Tartson velünk idén is! A hazai villamosipar egyedülálló, 65. alkalommal 
megrendezésre kerülő szakmai rendezvényét,  a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítást, 2018. szeptember 12-14. 
között tartjuk, Visegrádon, a Thermal Hotel Visegrádban.  

Ide invitáljuk most Önöket, hogy ismét lehetőséget teremtsünk a 
bemutatkozásra, szakmai és baráti kapcsolatok ápolására, ismerkedésre, 
potenciális értékesítési lehetőségek kihasználásra.  

Az előző évekhez hasonlóan lehetőségük nyílik koncentráltan, egy helyen 
és egy időben találkozni a piac résztvevőivel. Az előző években a 3 napos 
konferencián közel 170 cégtől 760 résztvevő volt jelen, valamint 35 kiállító 
céggel büszkélkedhettünk. 

A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 12-14. 
A rendezvény helyszíne: Thermal Hotel Visegrád**** 

Bővebb információ és jelentkezés... 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

MI A PÁLYA? - MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÓ FESZTIVÁL 

A jövő műszaki és informatikai szakembereiért 

A "Mi a pálya?" műszaki pályaválasztó fesztivál fő célja, hogy az ipari 
szereplők és az oktatási intézmények bevonásával látványos, vonzó, 
interaktív, élmény alapú bemutatók segítségével felkeltse az érdeklődést a 
pályaválasztás előtt álló diákokban a műszaki és informatikai pálya iránt, 
annak érdekében, hogy tudatosan válasszák ezt a hivatást. 

Támogassa Ön is a jövő generációját! 

Minden olyan érintett cég jelentkezését várjuk, akik aktívan tenni 
kívánnak a műszaki szakemberek utánpótlásáért, akik elkötelezettek a 
fiatalok műszaki és informatikai pályaorientációjának felkarolásában. 

Helyszínek és időpontok: 

 Budapest - október 2-3. 
 Miskolc - október 10. 
 Pécs - október 17. 
 Győr - november 7. 
 Szeged - november 14. 

http://www.mee.hu/modul/redirect&id=128&key=4ecd84e8ae


 Debrecen - november 28 

Bővebb információ és kiállítói jelentkezés... 

 

 

VIII. MECHWART ANDRÁS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 

Ismét Ifjúsági Találkozó a MEE Mechwart András Ifjúsági Társaság 
szervezésében! 

A Mechwart András Ifjúsági Társaság (MAIT) célul tűzte ki, hogy a szakma 
fiatal kutatói, művelői között minél inkább elmélyítse a szakmai, baráti 
kapcsolatokat. Ennek elősegítésére az idei évben 2018. szeptember 11-én 
rendezi szakmai konferenciáját fiatalok számára. 

A konferencia a 65. MEE Vándorgyűlés helyszínén, annak 0. napján, 
Visegrádon kerül megrendezésre. A részvétel díjmentes. 

Bővebben... 
 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK 

 

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

Elindítjuk a 2018. január 1-jén hatályba lépett 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet 
szerinti kötelező, hatósági jellegű továbbképzéseinket az 
érintésvédelmi/erősáramú berendezések/villámvédelmi felülvizsgálók 
részére! 

Kötelező képzés! 

A felülvizsgáló szakembereknek, az OKJ szakképesítést igazoló bizonyítvány kiállítását követő 5 éven belül 
részt kell venniük a továbbképzésen és sikeres vizsgát kell tenniük. 

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 azt sikeres vizsgával zárni. 

Időpont és helyszín:  

 Villámvédelmi felülvizsgálók hatósági jellegű továbbképzése  
o Budapest - 2018. június 28. 

Bővebben... 

 

 

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

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Hálózat kezelő 
képzést (OKJ 35 522 14) szervez. 

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

Időpont és helyszín: 

 Budapest - 2018. június 14. 

Bővebben... 

 

 

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

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

 Budapest - 2018. június 27. 

Bővebben... 

 

 

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSÁLÓJA 

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

Időpont és helyszín:  

 Budapest - 2018. augusztus 25. 

Bővebben... 
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