
 
ELEKTROTECHNIKA  

Megjelent az októberi szám!  
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OKTATÁS  

Villámvédelmi felülvizsgáló 
tanfolyamok  
Év végi rendkívüli akció!  
Ha most jelentkezik villámvédelmi 
képzéseink bármelyikére 1 napos 
„robbanásbiztonság-technikai 
alapok”  továbbképzésben 
részesítjük, amely szorosan 
kapcsolódik a tematikához. 
Ne maradjon le az idei év utolsó 
MEE által szervezett 
villámvédelmi képzésérõl! 2013. 
január 1. -tõl az új OKJ miatt 
magasabb óraszámú, ezáltal 
drágább képzések szervezhetõk. 

Bõvebben  

 

2 modulos villámvédelmi 
felülvizsgáló tanfolyam  
OKJ sz.:  33 522 04 0001 33 10 

A tanfolyam tervezett kezdési 
idõpontja:  2012. december 5. 
Helyszíne:  Budapest 
A képzés költsége: 120.000.- 
Ft./ Fõ (ÁFA mentes) összeg 
vizsgákkal együtt. 
Jelentkezési határidõ:  2012. 
november 2.  
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1 modulos villámvédelmi 
felülvizsgáló tanfolyam  - 
meglévõ jogosultságúaknak  
OKJ sz.:  33 522 04 0001 33 10 

A tanfolyam tervezett kezdési 
idõpontja:  2012. december 11. 
Helyszíne:  Budapest 
A képzés költsége: 98.000.- Ft./ 
Fõ (ÁFA mentes) összeg 
vizsgákkal együtt. 
Jelentkezési határidõ:  2012. 
november 2.  
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Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület  

1075, Budapest, Madách Imre u. 
5. III. emelet 

 
Telefon: 06-1-353-0117 

Fax: 06-1-353-4069 
E-mail: mee@mee.hu 

 

 

NAGY ÉRDEKLÕDÉS AZ INFOSHOW-N  

 

Az Info Show rendezvénysorozat harmadik állomására 
érkezik Pécsre november 8-án . A békéscsabai és 
székesfehérvári helyszíneket zsúfolásig megtöltötte az 
érdeklõdõ közönség, akik aktív részvétele a rendezvény 
végéig kitartott. Ez a tény is igazolja a téma aktualitását és 
az esemény magas szakmai színvonalát. A helyszínek 
számával a lehetõségek is fogynak, így ne halassza el az 
Önhöz legközelebbi rendezvény meghallgatását! 

 

Költségkímélõ, hiteles szakmai információkat tartal mazó 
akkreditált országos rendezvény sorozat az 
energiatudatosság jegyében, a háztartási méretû 
kiserõmûvek gyakorlati alkalmazásairól!  
 
- Energiahatékonyság növelése 
- Energiaköltségek racionalizálása 
- Megújuló energiaforrások felhasználása 
- Háztartási méretû kiserõmûvek alkalmazása 

Legyen naprakész! 
Szerezzen elsõ kézbõl hiteles, szakmai információka t! 

Mérnök kamarai pontok hallgatóknak: 2 pont  
 
Idõpontok és helyszínek:  
 - 2012. november 8. Pécs  
 - 2012. november 15. Szeged 
 - 2012. november 22. Miskolc 
 - 2012. december 4. Budapest 

Médiatámogatók:  

 

  

 

Bõvebben  

RENDEZVÉNY 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamosság és Energia 
a Mezõgazdaságban Munkabizottsága ülést rendez, 
melynek témája "A biomassza felhasználás helyzete ". 
 
Idõpont:  2012. november 13. 14:00 
Helyszín:  1075 Budapest, Madách Imre út 5. (MEE) 
Elõadó:  Dr. Kacz Károly 

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Hálózat 
Tervezõ és Szerelõ Szakosztálya szakmai napot szervez 
"Folyamat- és költség-optimum keresés a hálózatok 
üzemeltetésében és építésében – jelenlegi helyzet é s 
fejlesztési elképzelések"  címmel. 
 
Idõpontja:  2012. november 16. 9:30 
Helyszín:  Budapest, Gastland M0 Hotel & Étterem & 
Konferenciaközpont 
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TISZTÚJÍTÁS  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2013. évi tisztújítás részére 

2012/18. HÍRLEVÉL

http://www.mee.hu/media/etaktualis
http://www.mee.hu/media/etaktualis
http://www.mee.hu/hu/node/10787
http://www.mee.hu/hu/node/10710
http://www.mee.hu/hu/node/10732
http://www.infoshow.hu
http://www.mee.hu/hu/node/10786


létrehoztunk egy kiemelt felületet, ahol folyamatosan 
értesülhet az aktuális eseményekrõl! 
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http://www.mee.hu/hu/tagjainknak/tisztujitas

