
 
ELEKTROTECHNIKA  

Megjelent a februári szám!  
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS  

Az Elektrotechnika 2013/01. 
januári  számában hírül adtuk, 
hogy a 45/2011.(XII.7.) BM 
rendelet módosítása megköveteli 
az erõsáramú berendezések 
idõszakos felülvizsgálatát végzõ 
szakemberektõl is a tûzvédelmi 
szakvizsga letételét.  A BM OKF 
közzétette a tûzvédelmi 
szakvizsga felülvizsgálókra 
vonatkozó törzsanyagát is. A 
felülvizsgálóknak nem kell a teljes 
anyagból vizsgázniuk, hanem 
csak a rájuk vonatkozó részbõl, a 
törzsanyag 14. fejezetébõl. 
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RENDEZVÉNYEK 

 

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Szabványosítási 
Munkabizottsága ülést rendez 
"Az érintésvédelmi elõírások 
változásai az MSZ HD 60364 
szabvány területén"  témában. 
 
Idõpont:  2013. március 6. 14:00 
Helyszín:  1075 Budapest, 
Madách Imre út 5. 
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A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Villamosság és Energia 
a Mezõgazdaságban 
Munkabizottsága ülést rendez 
"Zöld mérleg a villamos 
energiaellátásban ma és a 
jövõben" címmel. 
 
Idõpont:  2013. március 12. 14:00 
Helyszín: 1075 Budapest, 
Madách Imre út 5. 
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Az ÉMAKO, a MEE Miskolci 
Szervezete és az Energetikai 
Informatika Szakosztály szakmai 
napot tart „Új IDCS rendszer az 
ÉMÁSZ üzemirányításban” 
címmel. 
 
Idõpont:  2013. március 20. 
Helyszín:  Miskolc, Erzsébet tér 3. 
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SF6 GÁZ FELHASZNÁLÓK  

A 310/2008 (XII. 20.) 
kormányrendelet 11. §-a 
adatszolgáltatási kötelezettséget 
ír elõ a kén-hexafluorid gázt (SF6) 

INFOSHOW RÁADÁS  

 

A 2012. évi InfoShow rendezvénysorozat 6 helyszínén, 12 
cég részvételével zajlott és közel 700 fõ hallgatta meg a 
háztartási méretû kiserõmûvek gyakorlati alkalmazásairól 
szóló elõadásokat.  

A nagy sikerre való tekintettel „InfoShow ráadás”  címmel 
változatlan témával a következõ helyszínen kerül 
megrendezésre az esemény: 
 
2013. március 28. - Gyõri Nemzetközi Kereskedelmi 
Központ, Gyõr Szent István u. 10/A  
 
Bõvebb információ és jelentkezés a www.infoshow.hu  
weboldalon keresztül. 

INDULÓ KÉPZÉSEK  

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ  
(OKJ 33 522 04 0001 33 01) képzés indul! 

A tanfolyam várható kezdési idõpontja:  2013. március 25. 
Helyszín:  1075 Budapest, Károly krt. 3/A 
 
A képzés költsége:  130.000.- Ft./ fõ összeg vizsgadíjjal 
együtt. A képzés díja mentes az adó alól. 
A feltüntetett összeg tartalmazza a jegyzet árát! 
 
Jelentkezési határidõ:  2013. március 8. 
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VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ  (OKJ 33 522 04 0001 
33 10) képzés indul! 

A tanfolyam várható kezdési  idõpontja:  2013. április 10. 
Helyszín:  1075 Budapest, Károly krt. 3/A 

A képzés költsége:  135.000.- Ft./ fõ összeg vizsgadíjjal 
együtt. A képzési díj mentes az adó alól. 
A feltüntetett összeg tartalmazza a jegyzet árát! 

Jelentkezési határidõ:  2013. március 8. 
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VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ  (OKJ 33 522 04 0001 
33 10) képzés indul meglévõ jogosultsággal rendelkezõk 
részére!  
A tanfolyam OKJ-s villámvédelmi felülvizsgáló 
bizonyítvánnyal rendelkezõknek szól, kizárólag a 6316-11 
modul anyagából! 

A tanfolyam tervezett kezdési idõpontja:  2013. április 
Helyszín: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A 

A képzés  költsége: 89.000.-Ft/fõ összeg vizsgadíjjal együtt. 
A képzési díj mentes az adó alól. 
A fenti összeg tartalmazza a szakmai jegyzet árát! 
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ERÕSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLÓJA  
(OKJ 33 522 04 0001 33 02) képzés indul! 
 
A tanfolyam várható kezdési idõpontja:  2013. május 10. 
Helyszín:  1075 Budapest, Károly krt. 3/A 
 
A képzés költsége:  130.000.- Ft./ fõ összeg vizsgadíjjal 
együtt. A képzés díja mentes az adó alól. 
A feltüntetett összeg tartalmazza a jegyzet árát! 
 
Jelentkezési határidõ:  2013. április 10. 
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2013. ÉVI MEE DIJAKRA VALÓ JELÖLÉS  

2013/5. HÍRLEVÉL

http://www.mee.hu/media/etaktualis
http://www.mee.hu/media/etaktualis
http://www.infoshow.hu
http://www.mee.hu/hu/node/11050
http://www.mee.hu/hu/node/11046
http://www.mee.hu/hu/node/11029
http://www.mee.hu/hu/node/11008
http://www.mee.hu/hu/node/11007
http://www.mee.hu/hu/node/11010
http://www.mee.hu/hu/node/11009
http://www.mee.hu/hu/node/10999


gyártó, forgalmazó, felhasználó 
gazdálkodó szervezetek számára. 
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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 

 

 

A MEE díjakra való jelölések beérkezési határideje 2013. 
március 14.  

A kiemelkedõ egyesületi tevékenységet elismerõ díjakra az 
Egyesületi Elnökség, a regisztrált tagságú és a funkcionális 
szervezeti egységek, valamint a régiók tehetnek indoklással 
ellátott, a Tagnyilvántartó Rendszer (TaR) e célra kialakított 
és 2012. február 1-tõl mûködõ felületén keresztül jelölést. A 
rendszer automatikusan elvégzi a jelölhetõségre vonatkozó 
szûrést. A jelölés történhet elõzetes tagi felterjesztés vagy 
önálló szervezeti döntés alapján. 
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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. A pályázat 
célja, hogy ösztönözze olyan színvonalas diplomatervek, 
szakdolgozatok készítését, melyek a mûszaki fejlõdést, a 
racionális energia felhasználást mozdítják elõ, továbbá a 
körülírt megoldások az iparban, az infrastruktúrában, a 
gazdaság különbözõ területein bevezethetõnek tûnnek, a 
gyakorlatban megvalósíthatók. 

Beküldési határidõ: 2013. június 30. 
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http://www.mee.hu/hu/node/11061
http://www.mee.hu/hu/node/10236
http://www.facebook.com/#%21/pages/Magyar-Elektrotechnikai-Egyes%C3%BClet/183502741685668
http://www.mee.hu/hu/node/11059

