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Bevezetés 
A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző 
Elnöki program és azon alapuló stratégia megvalósításán. A program és a 
stratégia megvalósításának folytatása és természetesen a külső körülmények 
figyelembe vételével a célok aktualizálása lesz az új program fókuszában.  
 
Program 
 
A program kidolgozásánál fontosnak tartom figyelembe venni és hangsúlyozni, 
hogy a jelenlegi és korábbi elnökségek által kidolgozott és elfogadott programok 
folytatását alapfeladatunknak tekintjük, ezzel is biztosítva a MEE tradicionális 
szervezeti értékeinek megőrzését és továbbvitelét.  
Az elmúlt 3 évben nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem a programban kitűzött 
célok és az újrafogalmazott egyesületi stratégia megvalósítása során. 
Egyértelművé vált számomra, hogy a MEE szerepének újradefiniálása és annak 
következetes alkalmazása elkerülhetetlen a már bekövetkezett és a folyamatban 
lévő változások sikeres kezelése érdekében.  
A következő 3 évben kiemelt feladatnak gondolom a stratégia megvalósítására 
alkalmas aktív egyesületi tagok megtalálását és támogatását. Az egyesületen 
belüli szakmai teljesítmények, emberi kapcsolatok fontosságát sokkal inkább ki 
kell emelni, bemutatva, megtartva és bizonyos területeken újraépítve a MEE 
közösségi kapcsolatait.  
 
 
A Program fő fókuszterületei:  
 

1. A társadalom különböző csoportjai részére szakmai, tudományos 
programok szervezésével ismertebbé tenni az elektrotechnikát és annak 
jelentőségét 

2. A MEE aktív szerepvállalásával megoldások kidolgozása a szakmai 
utánpótlás biztosítására 

3. Az ipar cégei részére erősíteni az együttműködést és a legjobb megoldások 
költséghatékony elterjedését  

4. Az egyesületi szakmai, emberi közösségek fejlesztése. Közösségépítési 
programok szervezése. 

 
A fő fókuszterületek céljai, megoldási stratégiák 
 

1. Fókuszterület  
 

Cél : A társadalom különböző csoportjai részére szakmai, tudományos 
programok szervezésével ismertebbé tenni az elektrotechnikát és annak 
jelentőségét 
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Feladat:  A szakosztályok és területi szervezetek a MEE Iroda aktív 
támogatásával, koordinálásával különböző szakmai, tudományos 
programokat szerveznek, amelyeknek fő célja a kiválasztott társadalmi 
célközönség testreszabott tájékoztatása 
 
Tervezett megoldások:  

- a MEE kommunikációs csatornáinak, lehetőségeinek összehangolása, 
a célcsoportok preferált kommunikációs eszközeinek tudatos 
alkalmazása 

- egyesületi tagok bevonása fontos feladatok végzésébe – a 
cégvezetők megnyerése fontos társadalmi kommunikációs célokhoz  

- az Elektrotechnikai Múzeummal közösen programok szervezése az 
iskolák számára 

- a biztonságos villanyszerelés fontosságának tudatosítása a 
lakosságban 

- a minőségi villanyszerelés elterjedésének támogatása oktatásokkal, 
lakossági ajánlási és visszajelzési rendszer kiépítésével, 
működtetésével 

 
 

2. Fókuszterület 
 

Cél : A MEE aktív szerepvállalásával megoldások kidolgozása a szakmai 
utánpótlás biztosítására  
 
Feladat : Az iparban működő cégek részére a szakmai utánpótlás 
kérdésének tematizálása, valamint  közös programokban megtestesülő 
fókuszba állítása 
 
Tervezett megoldások :  

- A megkezdett MEE Mentor program folytatása 
- MEE kezdeményezések, koordináció az oktatáspolitikai vezetők, 

iskolák, cégek közötti párbeszéd megindítására 
- Rendezvények szervezése (Mi a pálya program folytatása) általános 

és középiskolás tanulók, tanárok számára 
- Szakmai versenyek, vetélkedők szervezése cégek bevonásával 
- Duális képzéssel kapcsolatos tapasztalatok egyeztetésére fórumok 

megszervezése, cégek részére adminisztrációs segítségnyújtás 
- Képzésekkel, utóképzésekkel kapcsolatos oktatási tematikák, 

oktatási anyagok elkészítése 
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3. Fókuszterület 
 

Cél : Az ipar cégei részére erősíteni az együttműködést és a legjobb 
megoldások költséghatékony elterjedését 
 
Feladat :  Az ipar különböző szereplői számára együttműködési platformot 
teremtve aktívan segíteni a legjobb megoldások költséghatékony 
elterjedését 
 
 
Tervezett megoldások :  

- a MEE aktívan figyeli és elemzi a globális műszaki, társadalmi 
trendeket 

- a MEE rendszeresen jelzéseket kér az ipari cégek vezetőitől az őket 
foglalkoztató problémákról 

- a MEE témaorientált egyeztetési fórumokat szervez az ipar vezetői, 
szakértői számára 

- a nem üzleti titok jellegű, több céget érintő feladatoknál egy közös 
alapmegoldás kidolgozásával segíteni az erőforrások és a költségek 
minimalizálását 

- műszaki technológiai sztenderdek, eljárások közös kidolgozásának 
koordinálása 

- új megoldások bevezetése előtt előzetes szakmai vizsgálatok, 
tanulmányok készítése 

 
 
 

4. Fókuszterület  
 

Cél: Az egyesületi szakmai, emberi közösségek fejlesztése. 
Közösségépítési programok szervezése 
 
Feladat: az Egyesület olyan programokat szervez tagsága és az érdeklődők 
részére, amelyekben  a MEE nem csupán szakmai, de egyben 
közösségépítési feladatokat is felvállal.  
 
Tervezett megoldások :  

- a területi szervezetetek szakmai, kulturális programjainak 
támogatása szervezési és szükség esetén pénzügyi segítséggel 

- a területi szervezetek közötti kapcsolatok támogatása programok 
szervezésével 

- a területi szervezetek bevonása fontos társadalmi feladatok 
elvégzésére, kommunikációjára 
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- iskolákkal és önkormányzatokkal közös programok, szakmai 
kirándulások szervezése 

- területi szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentése 
- területi szervezetek kommunikációjának támogatása 

 
 

A fenti program fókuszterületeinek céljait megvalósítva véleményem szerint az 
olyan nagyon fontos Egyesületi célok is teljesülnek, mint a MEE 
véleményformáló szerepének növelése, a tagok megtartása, fiatalok bevonzása az 
egyesületi munkákba, valamint a MEE gazdasági működési stabilitásának 
megőrzése. 

 


