
 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület  www.mee.hu Tel: +36 1 353-0117; FNYSZ: 01-0846-05;  Akkreditációs lajstromszám: AL-1828  
INNOTICA Group | innovations for strategic changes  www.innotica.com 

 

 

VILLAMOS ALAPISMERETEK MINDENKINEK  
hogy értsük is, amir ől beszélünk! 

Különleges helyszínen, a fóti 
ÉLHETŐ JÖVŐ PARKBAN! 

A KÉPZÉS CÉLJA:  

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Innotica 
Group által fejlesztett tananyag olyan laikusoknak 
készült, akik villamos területtel foglalkozó cégnél 
dolgoznak, de nincs villamos végzettségük, nincsenek 
tisztában az alapfogalmakkal, holott napi munkájuk során 
gyakran kell használniuk. 
A tananyag az elektrotechnika alapfogalmait (munka, 
energia, teljesítmény, villamosenergia fogyasztás, áram, 
feszültség, ellenállás…), a különböző villamos- és 
megújuló energiaforrásokat felhasználó berendezések 
alapvető funkcióit, jellemzőit, működési elvüket, 
alkalmazásuk célját ismerteti. Hétköznapi példákkal, 
egyszerű számításokkal mutatja be a villamos 
alapismeretek gyakorlati jelentőségét és a megszerzett 
tudás hasznosításának lehetőségeit is – a munkahelyen 
és a háztartásokban egyaránt. 

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA: 

1.) 1 napos gyakorlati képzés: 

Kis csoportos képzés az ELMŰ-ÉMÁSZ által létesített Élhető Jövő Parkban, ahol a résztvevők kiváló 
pedagógus szakemberek segítségével ismerkedhetnek meg a villamosság alapjaival, valamint a 
parkban működő megújuló energiaforrásokat felhasználó berendezésekkel. A rengeteg kísérlet és a 
testközeli élmények eloszlatják a villamosság „misztériumát”, érthetővé teszi laikusok számára is. A Park 
berendezéseit, érdekességeit az ELMŰ-ÉMÁSZ szakemberei mutatják be a hallgatóknak. A Parkról 
bővebben: http://www.energiapersely.hu/elheto_jovo_park 

2.) Öntanulást támogató interaktív tananyag: 

A jelentkezők a tananyagot olyan interaktív, elektronikus formában kapják meg, amely az interneten 
keresztül bármikor, bárhonnan elérhető és garantálja, hogy a személyesen hallott és látott dolgokat ne 
felejtsük el. Azoknak, akiknek nincs lehetőségük a gyakorlati képzésen részt venni, a tananyagban 
szereplő animációk, játékos feladatok gondoskodnak a figyelem fenntartásáról és a tanulás 
eredményességéről. 

 



OKTATÓK: 

Dr. Jeszenszky Sándor 

Okleveles villamosmérnök 

Műszaki tudományok kandidátusa 

Évtizedek óta oktat technikatörténetet (ELTE, BME, Elektrotechnikai Múzeum) 

A MEE minősített kiemelt oktatója 

Dr. Novothny Ferenc (PhD)  

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Villamosenergetikai Intézet 

Intézeti-igazgatóhelyettes  

Egyetemi docens 

A MEE minősített kiemelt oktatója 

A KÉPZÉS DÍJA ÉS JELENTKEZÉS:  

Az interaktív tananyag önállóan, vagy az 1 napos gyakorlati képzéssel együtt is megrendelhető. Az 
árakat és kedvezményeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 
VILLAMOS ALAPISMERETEK MINDENKINEK 

1-3 fő 
együttes 
jelentkezése 
esetén 

4-8 fő 
együttes 
jelentkezése 
esetén 

9 < fő 
együttes 
jelentkezése 
esetén 

1 napos gyakorlati képzés + Öntanulást támogató 
interaktív tananyag 

55.000 Ft + 
Áfa /fő 

49.000 Ft + 
Áfa /fő 

45.000 Ft + Áfa 
/fő 

Csak öntanulást támogató interaktív tananyag 35.000 Ft + 
Áfa /fő 

29.000 Ft + 
Áfa /fő 

25.000 Ft + Áfa 
/fő 

A gyakorlati oktatás napján ebédet biztosítunk a résztvevőknek. 

Amennyiben felkeltettük érdekl ődését, rendelje meg most ezt az egyedülálló képzést ! A 
megrendel őlap letölthet ő itt  

A képzésre jelentkezni a kitöltött és aláírt megrendelőlap alábbi elérhetőségekre történő megküldésével 
lehet: 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Szeli Viktória részére 
1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. 
Fax: (1) 353-4069, E-mail: szeli@mee.hu 

GYAKORLATI KÉPZÉS ID ŐPONTJA: 

A gyakorlati képzés id őpontja: 2014. május 29. 09:00-16:30. 

(Ebédszünet: 12:00-12:30, Élhető Jövő Park bemutatása: 12:30-13:30) 

HELYSZÍN: 

Élhető Jövő Park, 2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 1.  

JELENTKEZÉSI HATÁRID Ő: 

2014. április 30. 


