
 

 

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ KÉPZÉS 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi 
Szabványossági Felülvizsgáló vizsgafelkészítõ 
tanfolyamot indít. 

Tervezett idõpont: 2014. április 8. 
Helyszín: Budapest 
A képzés költsége: 110.000 Ft + ÁFA/ Fõ összeg, mely a 

modulzáró- és vizsgadíjat nem tartalmazza. A szakmai 
jegyzet (Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálók 
kézikönyve) ára 5 333 Ft + 5% ÁFA. 
Jelentkezési határidõ: 2014. április 2. 
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VÉDELMES ÉRTEKEZLET 2014 

 

A nagy hagyományokra visszatekintõ „Védelmes értekezlet” 
újra megrendezésre kerül! 

Idõpont: 2014. június 4-5. 
Helyszín: MVM Vértes Konferencia és Wellness Hotel **** 

 
A tematikába illõ elõadás javaslataikat (cím és rövid leírás) 
várjuk a vedelmes@mee.hu e-mail címre küldött levelében! 
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61. VÁNDORGYÛLÉS - ELÕADÁS FELHÍVÁS 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület meghirdeti a 61. 
Vándorgyûlés Konferencia és Kiállítás alapelveit. 
 
Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ 
Idõpont: 2014. szeptember 10-12 
Központi téma: Energetika és integráció: kutatási, piaci 
folyamatok az energiatermeléstõl a felhasználásig. 

Még ezen a héten várjuk az elõadás javaslatokat (téma 
és rövid annotáció). 
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PÁLYÁZATOK 

 

Hobbid része az elektrotechnika, vagy te magad tetted 
részévé? 

Akkor jelentkezz a MEE „Hobbim az elektrotechnika” 
2014. pályázat kiírására 

Küldd el számunkra saját fejlesztésû, az elektrotechnika 
lehetõségeit felhasználó munkád ismertetését, amely még 
élvezetesebbé tette számodra hobbidat. 

Benyújtási határidõ: 2014. július 15. 
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OKTATÁS 

Villamos alapismeretek 
mindenkinek címmel egyedülálló 

elektronikus oktatási programot 
fejlesztett a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület és az 
Innotica Group. 
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SF6 FELHASZNÁLÓK 

Minden gazdálkodó szervezetnek, 
amely 2013-ban SF6 gázt 
gyártott, az ország területére 
behozott, vagy onnan kivitt, éves, 
összesített jelentést kell 
készítenie. 
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RENDEZVÉNY 

A Világítástechnikai Társaság 
szakmai napot szervez 
"Fényviszonyaink" címmel. 

Idõpont: 2014. április 2. 14:00 
Helyszín: HUNGEXPO 
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A VGKBSz, a BMGE Villamos 
Energetika Tanszék, valamint az 
Óbudai Egyetem MEE 
szervezetével együttmûködve 
szakmai napot szervez „Villamos 
hajtások” témakörben. 

Idõpont: 2014. május 7. 
Helyszín: Óbudai Egyetem 

Elõadásokat várunk a villamos 
hajtástechnikának az elmúlt 
évtizedben bekövetkezett 
fejlõdésérõl a villamos energetika 
vonatkozásában. 

Beküldési határidõ: 2014. 
március 28. 
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Megnyílt a regisztráció az ICOLIM 
nemzetközi konferenciára. 

Idõpont: 2014. május 21-23. 
Helyszín: Budapest 

Kongresszusi Központ, H-1123 

2014/6.  HÍRLEVÉL 

http://www.mee.hu/hu/node/11613
http://www.mee.hu/hu/node/11556
http://www.mee.hu/hu/node/11555
http://www.mee.hu/hu/hobbim2014
http://www.mee.hu/hu/node/11325
http://www.mee.hu/hu/node/11503
http://www.mee.hu/node/11617
http://www.mee.hu/hu/node/11611
http://www.mee.hu/egyszazalek
http://www.mee.hu/egyszazalek
http://www.mee.hu/egyszazalek
http://www.mee.hu/egyszazalek
http://www.mee.hu/egyszazalek


Budapest Jagelló út 1-3. 
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Itt megtekintheti a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület 

éves eseménynaptárát 

Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat 2014 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnikai 
Alapítványa az erõsáramú elektrotechnika területén 

diplomatervet, szakdolgozatot készítõ MSc mesterszakos 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. 
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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 
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