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Bevezetés 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület főtitkáraként 2013-tól a régi hagyományok 
őrzése mellett részese és közreműködője voltam egy új stratégia megszületésének, 
fejlődésének, és első sikereinek. Az eredmények, amelyek visszaigazolták az új 
irány helyességét jelöli ki az utat a folytatáshoz. Az út, amelyen a cél nem más, 
mint a tagság aktivitásának és szakmai munkájának megnyitása a társadalom felé.  
 
Program alapok 
 
Programom magját a bevezetőben leírt gondolatok adják. Hiszen a tudományos 
egyesületek és civil szervezetek mind hasonló gondokkal küzdenek, amelyre 
véleményem szerint a megoldás, a társadalmi hasznosság növelése. Számomra 
egy egyesület a társadalom számára akkor hasznos, ha saját szakmai célkitűzéseit 
párosítja társadalmi értékek növelésével. 
Egy egyesület, amely tömegek számára képes „segítséget” nyújtani, oda szívesen 
csatlakoznak a fiatalok, így egyensúlyba kerülnek a különböző generációk. 
Rendezvényeit, eseményeit mindig nagy érdeklődés övezi, ez ad anyagi 
biztonságot, és jó környezetet a szakmai munkához. 
 
Ez a következő három év célja programom szerint. 
 
Eszközök, és források 
 
A MEE számos olyan eszközzel és forrással rendelkezik, amelyhez a következő 
három évben tud nyúlni. Ilyen a közel 60 szervezetben tevékenykedő 5 000 fő 
egyéni és több mint 150 jogi tag. A 2013-2016 eredményeit és tapasztalatait - 
mint jó gyakorlat - el kell jutatnunk a szélesebb tagsághoz. Ezzel segítve lokális 
jelenlétük erősítését. 
A jelenlegi programok, mint a Mentor program (azon belül a Mi a Pálya? vagy a 
Működj!) adják az alapot a fiatalabb generációk megszólításához.  
A helyi médiával történő szorosabb együttműködés segít üzeneteink eljutatását a 
társadalom széles köreihez. 
 
Feladatok és célok 
 
Az eddig leírtak teljesítéséhez komoly szerepet kell betöltenie az egyesületen 
belül a Koordinációs szintnek. Az ő segítségükkel kell eljutatni a jó használható 
és több helyen is jó működő gyakorlatot. Ezzel elérhetővé válnak a szervezetek és 
végső soron az egyén is. A cél pedig az, hogy a helyileg aktív egyén lokális 
sikerekkel képes erősíteni az egyesület küldetését, és ezzel valahol saját jövőjét is.  
 
Megválasztásom esetén ezen célok mentén viszem tovább és öregbítem az 
egyesület jó hírét. 


