
Rendezvények  

 

A munkavédelem és biztonság 
emberi tényezõi  
A MEE VHTSZ Szakosztály tisztelettel 
meghívja Önt a 2012. február 29-én 
9.00 órakor Budapesten tartandó 
munkavédelmi konferenciára 

Bõvebben  
  

 

 

Jó hangulat és hajnalig tartó tánc 
jellemezte a a XIX. Mee Bált  
Február 18-án a Hotel Gellértben 
megrendezésre került a MEE Bál, 
melyen több mint 160 résztvevõ 
szórakozott egészen hajnalig. 

Bõvebben  
Tagjainknak  

 

Tájékoztató a MEE díjaira való 
jelölés változásairól!  
A 2012. évtõl kezdõdõen a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület díjaira való 
jelölés kizárólag a Tagnyilvántartó 
Rendszeren belül történhet a 
módosított és az Egyesületi Elnökség 
által elfogadott Díjszabályzat 
értelmében 

Bõvebben  
Oktatás  

 

Kötelezõ továbbképzés!  
A 103/2006. (IV.28) Korm. rendelet 
szerinti szakmai továbbképzés 
(tûzvédelem / elektrotechnika modul) 
indul a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület szervezésében. 

Bõvebben  
Aktuális  

 

SZJA 1% Felajánlásának 
lehetõségei  
Innen is arra kérjük Önt, hogy 
amennyiben nem elkötelezett, illetve 
eddig nem rendelkezett SZJA 1%-ról, 
idén támogassa a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesületet, hogy 
ebben a gazdasági szempontból 
nehéz idõszakban is stabil lábakon 
állva, kellõképpen tudja ellátni 
küldetésében megfogalmazott 
közhasznú feladatait. 

Bõvebben  

 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület  
1075, Budapest, Madách Imre u. 5. 

Telefon: 06-1-353-0117 
E-mail: mee@mee.hu 

 

 

 

A MagyarRegula Kiállítás szakmai partnerei a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület  (MEE) és a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai 
Tudományos Egyesület (MATE). 
A rendezvény második napján március 21-én közös szakmai 
konferenciát szervezünk „Okos Hálózatok, Okos Mérések ” (Smart 
Grids, Smart Metering) témakörben. 

 
A konferencián a következõ témakörök szerepelnek: 
· Rendszerirányítási fejlesztések az Okos Hálózat eléréséhez 
· Okos Hálózatok kulcsa az energiatárolás 
· Az okos mérés (smart metering) eszközei 
· Multi utility a fogyasztásmérés közös nevezõje 
· Havária, ha várja. Intelligens mérés a megelõzés egyik forrása 
 
Helyszín:  SYMA Rendezvénycsarnok, Budapest, XIV. Dózsa György út 
1. 
Idõpont:  2012. március 21. 9:00 

 

59. Vándorgyûlés  

 

A vándorgyûlés helyszíne a Budapest Kongresszusi Központ, idõpontja 
2012. szeptember 5-7.  
A vándorgyûlés központi témája:  Mit tesz az energiaszektor a 
Nemzeti Energiastratégia célkitûzéseinek megvalósítása érdekében?! 

Elõadók jelentkezését várjuk!  

 

Pályázatok  

 

Hobbim az elektrotechnika pályázat 2012  
Hobbid része az elektrotechnika, vagy te magad tetted részévé? Akkor 
jelentkezz a MEE „Hobbim az elektrotechnika” 2012. pályázat kiírására! 

 

  

Diplomaterv és szakdolgozat pályázat  
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnikai Alapítványa az 
erõsáramú elektrotechnika területén diplomatervet, szakdolgozatot 
készítõ MSc  szakos és BSC alapszakos hallgatók számára pályázatot 
hirdet. 

 

 

 

http://www.mee.hu/hu/node/10282
http://www.mee.hu/hu/node/10287
http://www.mee.hu/hu/node/10177
http://www.mee.hu/hu/node/10294
http://www.mee.hu/hu/node/10285
http://www.mee.hu/hu/szolgaltatasaink/oktatas
http://www.mee.hu/hu/node/10293
http://www.mee.hu/hu/node/10276
http://www.mee.hu/hu/node/10275
http://www.facebook.com/#%21/pages/Magyar-Elektrotechnikai-Egyes%C3%BClet/183502741685668

