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67. VÁNDORGYŰLÉS
KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

TISZTA, OKOS, 
MEGFIZETHETŐ ENERGIA

2021. SZEPTEMBER 22-24.

A VILLAMOSENERGIA-SZEKTOR ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGE
MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS HUMÁN KIHÍVÁSOK

MAGYAR
ELEKTROTECHNIKAI
EGYESÜLET

1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet 
mee@mee.hu 
www.mee.hu
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IDÉN 67. ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI
EGYESÜLET VÁNDORGYŰLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁSA SZEGEDEN.
Az elmúlt évben olyan kihívásokra kellett reagálni, amire még sosem volt példa. A villamosenergia szolgáltatás meg-
bízhatósága, alkalmazkodóképessége (rezilienciája) olyan próbatételen vizsgázott, ami eddig elképzelhetetlen volt. 
A nagy kérdés, hogy ez egy egyszeri megrázkódtatás, vagy be kell rendezkedni ilyen szélsőséges hatások kezelésére? 
A termelés és elosztás, a vásárlóerő és értéklánc kitettségére milyen válasza van az iparág szereplőinek, a reguláci-
ónak, és hogyan reagál erre az ügyfél? Többek között ezekre a kérdésekre keres választ a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület által 67. alkalommal megrendezésre kerülő Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítása.

Az Egyesület a járványügyi helyzetet követve, arra az esetre is készül, ha a pandémia miatt a eseményt személye-
sen nem tudjuk megtartani, akkor a 2020-as évihez hasonlóan online rendezvény formájában kerül megrende-
zésre az iparág legnagyobb seregszemléje.

REZILIENCIA
JELENTKEZZEN ELŐADÓNAK!
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2022. JÚNIUS 25.

Az Óbudai Egyetem Informatikai Kara és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
Technikatörténeti Bizottsága tisztelettel hív minden érdeklődőt a Múzeumok Éjszakáján 

dr. Jeszenszky Sándor és dr. Kutor László által vezetett programjaira:

„Újragondolt találmányok az elektrotechnikában és az informatikában”

Helyszín: Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar (1034 Budapest, Bécsi út 96/B, bejárat a Doberdó út felől)
Kezdés: 16:00 órakor
A bemutatók időpontjai: 18:00 és 20:00 óra,  zárás: 24:00 óra

Az Óbudai Egyetem Informatikai Kar kínálata a Múzeumok Éjszakáján
Az IT Evolúció kiállításon megtekinthető az informatika fejlődésének folyamata a kezdetektől napjainkig. A számolástech-
nika, az információtárolás, az elektronika és a telekommunikáció evolúcióját bemutató kiállítás (a 40 vitrinben látható közel 
2000 tárggyal szemléltetett fejlődés) 2022-ben jelentősen kibővült.

A 12 új installáció az emberiség fejlődését leginkább meghatározó informatikai forradalmak kiindulópontjait és különösen 
érdekes tárgyait mutatja be, kiemelve a magyar vonatkozásokat. Számos nevezetes eredeti tárgy közelről tekinthető meg, 
például: II. József jobbágyfelszabadító hirdetménye, Károly Iréneusz József szikratávíró vevője, a telefonhírmondó vevője, Kle-
belsberg Kunó viaszhengeres diktafonja, az első hazai gyártású számítógépek főbb elemei, az első hazai iskola-számítógépek, 
továbbá az első hazai internetkapcsolatot megvalósító eszközök.

Rövid előzetes betekintést itt lehet tenni:
https://youtu.be/harsytTxWSg  vagy   https://youtu.be/-mEWMS7EtTM

A látogatók az írásos ismertetők és mobiltelefonnal megnézhető videók mellett szóbeli kiegészítéseket is kaphatnak a kiállítás 
létrehozójától. 

Élő bemutatók
Az est során két alkalommal érdekes és tanulságos élő bemutatókon lehet részt venni, melyeken működés közben ismerhető 
meg az elektrotechnika és a számítástechnika több korszakalkotó találmánya, valamint az első technikai megoldásokat újra-
gondolva „újragombolva” a találmányok mai megfelelő: pl. a villamos árammal létrehozott fény-, a rádióhullámokkal közvetített 
hírközlés-, a forgó mágneses terek-, és a digitális adattárolás első és legújabb megoldásai.

A bemutatókat tartja
Dr. Jeszenszky Sándor, az Elektrotechnikai Múzeum korábbi igazgatója és
Dr. Kutor László, az IT Evolúció kiállítás létrehozója.

Kinek ajánlom ezt az érdekes programot?     
Az elektrotechnika és informatikai iránt érdeklődőknek az általános iskolai kortól felső korhatár nélkül. Különleges élmény lehet, 
ha a család idősebb tagjai a fiatalokkal együtt látogatják meg a kiállítást, ahol kölcsönösen megoszthatják egyrészt a saját emlé-
keiket, másrészt a rácsodálkozás és   a megértés élményét.

Tóth Péterné, Éva 
A MEE Technikatörténeti Bizottság elnöke


