
 

 

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ KÉPZÉS 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi 
Szabványossági Felülvizsgáló vizsgafelkészítõ 

tanfolyamot indít. A tanfolyam elvégzését követõen 
jelentkezhet modulzáró vizsgára, majd ennek sikeres 
letételét követõen OKJ-s Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló (35 522 03) szakmai vizsgára! 

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

modulzáró- és vizsgadíjat nem tartalmazza. 
Jelentkezési határidõ: 2014. április 2. 

Bõvebben 

VÉDELMES ÉRTEKEZLET 2014 

 

Már több mint félszázan regisztráltak és 20 elõadás javaslat 
érkezett a nagy hagyományokra visszatekintõ újra 
megrendezésre kerülõ Védelmes értekezletre. 

Idõpont: 2014. június 4-5. 
Helyszín: Siófok, MVM Vértes Konferencia és Wellness 

Hotel **** 

Legyen részese a programnak kiállítóként, szponzorként 
vagy résztvevõként! 

Jelentkezési határidõ: április 30. 

Bõvebben 

CONSTRUMA 2014 

 

Az építõipar legnagyobb hazai szakkiállítása, az építõipari- 
épületgépészeti- településfejlesztési kiállításcsokor 
meghatározó eleme. 

A MEE standon gazdag program várja a látogatókat! 

Idõpont: 2014. április 2-6. 
Helyszín: Hungexpo 

 

A Világítástechnikai Társaság idén is megrendezi szakmai 
napját a CONSTRUMA Szakkiállítás keretében április 2-án 

14 órai kezdettel a K épület Konferencia Központ 
Nagytermében "Fényviszonyaink" címmel. 

Bõvebben 

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. 

Bõvebben 

 

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. 

Bõvebben 

  

OKTATÁS 

Villamos alapismeretek 
mindenkinek címmel egyedülálló 

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

Bõvebben 

RENDEZVÉNY 

Infoshow 2014 

A minõségi villanyszerelés 
jegyében zajló kiállítással 
egybekötött elõadássorozat, 
szakmai országjárás, 2014. 
március 11-én fejezõdött be. 
Több mint 1.000 látogató 
regisztrált a harmadik éve futó 
InfoShowra. 

Bõvebben 

 

A Villamosság és Energia a 
Mezõgazdaságban 
Munkabizottság ülést rendez, 
melynek témája: "Biogáztelep 
üzemelésével kapcsolatos 
legújabb tapasztalatok". 

 
Idõpont: 2014. április 8. 14:00 
Helyszín: 1075 Budapest, 
Madách Imre út 5. 

Bõvebben 

 

A Villamos Hálózat Tervezõ és 
Szerelõ Szakosztály idén is 
megrendezi a munkabiztonsági 
konferenciáját "Munkabiztonság 
a technológiai 
tevékenységeken túl" címmel. 

 
Idõpont: 2014. április 17. 9:00 
Helyszín: Gastland M0. Hotel & 

Étterem & Konferenciaközpont  

Bõvebben 

 

Április 25-ig regisztrálhat az 
ICOLIM nemzetközi FAM 
konferenciára. 

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

Kongresszusi Központ, H-1123 
Budapest Jagelló út 1-3. 

Bõvebben 

 

Itt megtekintheti a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület 

éves eseménynaptárát 

 

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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