
 
PÁLYÁZATOK  

Hobbid része az 
elektrotechnika, vagy te magad 
tetted részévé?  
Akkor jelentkezz a MEE „Hobbim 
az elektrotechnika”  2013. 
pályázat kiírására 
 
Nyílt feladat:  
Küldd el számunkra saját 
fejlesztésû, az elektrotechnika 
lehetõségeit felhasználó munkád 
ismertetését, amely még 
élvezetesebbé tette számodra 
hobbidat. 
 
Benyújtási határidõ:  
2013. július 31. A megjelölt 
határidõ után érkezett, a 
támogatható célok közé nem 
sorolható, valamint az elõírtakhoz 
képest eltérõen beérkezõ 
pályázatok nem vehetõk 
figyelembe. 

Bõvebben  

 

Diplomaterv és szakdolgozat 
pályázat 2013  
A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Elektrotechnikai 
Alapítványa az erõsáramú 
elektrotechnika területén 
diplomatervet, szakdolgozatot 
készítõ MSc  szakos és BSC 
alapszakos hallgatók számára 
pályázatot hirdet. 

Beküldési határidõ: 2013. június 
30. 

Bõvebben  

 

 

 

 

 

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 

 

 

  

  

TISZTÚJÍTÁS  

 

Bizalmat szavazott a 89. nyilvános Tisztújító 
Küldöttközgyûlés a 113 éves  Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület új tisztségviselõinek 
 
2013. május 31-én a Hungexpo EU pavilonjában tartotta 89. 
Küldött Közgyûlését az egyesület. 
 
Több mint 150 résztvevõvel, 136 érvényes szavazati joggal 
rendelkezõ Küldött adta le a voksát a tisztújítás során. 

Bõvebben  

VÁNDORGYÛLÉS 2013  

 

60. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlés Konferencia és 

Kiállítás elnevezésû rendezvénye 

2013. szeptember 11-13-án  

Vándorgyûlésünk a villamos energia ipar legnagyobb éves 
seregszemléje, a legjelentõsebb hazai eseménye. 

Hasonlóan a korábbi évekhez, az idei konferencia iránt is 
óriási az érdeklõdés. Csodálatos helyszínen, távol a fõváros 
hangos zajától a Residence Ózon Mátraháza  területén a 
színvonalas szakmai programok mellett lehetõséget ad a 

régi ismerõsök, kollégák és barátok találkozására. 

Kedvezményes kiállítói és látogatói jelentkezési határidõ 
2013. július 5.  

Kiállítók figyelem, foglalja le idõben standját, a kiállítói 
helyek 80%- a már elkelt!  

Bõvebb információ és jelentkezés a vandorgyules.mee.hu  
oldalon. 

 

Továbbra is gyûjtjük az anyagokat a MEE 60. Vándorgyûlés 
Kiállítás és Konferencián bemutatásra kerülõ 

 
Jubileumi film készítéséhez. 

 
Kérjük, küldje el nekünk: 
    1.  legjobb történetet vagy személyes élményt 
    2.  tárgyi ereklyéket (meghívók, programok, emléktárgyak 
stb.) 
   3.  fotókat, videofelvételeket 

Az elmúlt évek Vándorgyûléseirõl. 
 
Cím:  vandorgyules@mee.hu 
1075 Budapest, Madách I. u. 5. tel.: 1/312-06-62 

  

  

2013/12. HÍRLEVÉL

http://www.mee.hu/hu/node/11194
http://www.mee.hu/hu/node/11150
http://www.mee.hu/hu/node/11059
http://vandorgyules.mee.hu/
http://www.facebook.com/#%21/pages/Magyar-Elektrotechnikai-Egyes%C3%BClet/183502741685668

