KARBANTARTÁS
Tisztelt Olvasó!
Tájékoztatjuk, hogy 2019. február 7-én karbantartást végzünk a MEE Központi Iroda informatikai
rendszerében. Az esetleges fennakadásokért megértésüket és türelmüket kérjük!

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 - 2019. március 12.
o Budapest - 2019. április 11.
o Budapest - 2019. április 25.
Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak hatósági jellegű továbbképzése
o Budapest - 2019. február 27.
o Budapest - 2019. március 19.
o Békéscsaba - 2019. április 13.
o Budapest - 2019. április 18.
Villámvédelmi felülvizsgálók hatósági jellegű továbbképzése
o Budapest - 2019. március 27.
o Budapest - 2019. április 17.
o Békéscsaba - 2019. június 15.

Bővebben...

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



Budapest - 2019. március 22.

Bővebben...
ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLÓJA
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Erősáramú berendezések
felülvizsgálója képzést (35 522 02 E-000505/2014/A004) hirdet.
Időpont és helyszín:



Budapest - 2019. március 30.

Bővebben...
VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ KÉPZÉS
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület "Villámvédelmi felülvizsgáló (35 522
16 , E-000505/2014/A005)" képzést szervez!
Időpont és helyszín:



Budapest - 2019. április 15.

Bővebben...
VILLAMOS HÁLÓZAT KEZELŐ KÉPZÉS (E-000505/2014/A001)
A Magyer 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
valósítható meg.
Időpont és helyszín:



Budapest - 2019. március 25.

Bővebben...

DÍJFELHÍVÁS
FELHÍVÁS A 2019. MEE ÉVI DÍJAKRA JELÖLÉSRE
A 2019. évi MEE díjak felhívásának közzététele az Elektrotechnika január-februári összevont számában,
valamint ezzel párhuzamosan a MEE honlapján, együttesen történik. A javaslatokat a Tagnyilvántartó
rendszer erre a célra létrehozott felületén kell megtenni. Javaslatok beérkezési határideje a MEE
díjakra 2019. március 14.
A Díjbizottságok 2019. március 29-ig fejezik be a bírálatot és készítik el javaslatukat. Az Egyesületi Elnökség
2019. április 9-én véglegesíti a díjazottak körét.
A diplomaterv és szakdolgozat pályázatok esetén a bíráló bizottság a 2018. június 30. után és 2019. június
30-ig elkészült és beadott diplomaterv és szakdolgozat pályázatokat értékelheti.

