
  

OKTATÁS 

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

Idõpont: 2015. május 28. 
Helyszín: Budapest 
A képzés költsége: 18.900 Ft / fõ (vizsgadíjjal együtt) 
Jelentkezési határidõ: 2015. május 12. 
 
Bõvebben... 

 

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi szabványossági-, Erõsáramú berendezések-, és 
Villámvédelmi felülvizsgálók ismeretfelújító képzéseket szervez. 

Idõpont: 2015. május 27-29. 
Helyszín: Budapest 
A képzés költsége: 

 Teljes képzés esetén: 55 000 Ft + 27% ÁFA/ fõ 
 2 napos részvétel esetén: 41 000 Ft + 27% ÁFA/fõ 
 1 napos elméleti oktatáson való részvétel esetén: 25 000 Ft + 27% ÁFA/fõ 

Jelentkezési határidõ: 2015. május 20. 
 
Bõvebben... 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

1% 

MINDANNYIUNK ÉRDEKE, HOGY LEGYEN MEGFELELÕ 
UTÁNPÓTLÁS 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület az SZJA 1%-ból befolyó 
támogatásokat szakközépiskolák gyakorlati képzésének fejlesztésére 
fordítja. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programja kapcsán több 
szakközépiskolával épített ki szoros együttmûködést. A legtöbb iskolának 
nehézséget jelent, hogy a diákok gyakorlati képzését korszerû eszközökkel 
valósítsa meg. Elhatároztuk, hogy az SZJA 1% felajánlásokból ezeket az 
iskolákat fogjuk támogatni. Segítjük Õket olyan környezet 
megteremtésében, amelyben a diákok naprakészen sajátíthatják el a 
„mesterfogásokat”. 

Bõvebben... 

 

http://www.mee.hu/cikk/256
http://www.mee.hu/cikk/461
http://www.mee.hu/cikk/1szazalek_2015


 

REKORD LÁTOGATOTTSÁGÚ LÉTSZÁMMAL ZÁRULT A SZAKMA 
SZTÁR 

Egyesületünk is támogatta a Szakma Sztár Fesztivált, ahol az elektronikai 
technikus-, az erõsáramú elektrotechnikus- és a villanyszerelõ szakma 
legjobb tanulói is összemérték tudásukat. Nem csak a szakmunkás- illetve 
technikusvizsga követelményeit teljesítették sokan a versenyen elért 
eredményükkel, hanem értékes ajándékokban részesültek a patronáló 
cégek képviselõitõl. Egyesületünk szakkönyvekkel és egy éves egyesületi 
tagsággal jutalmazta a döntõsöket. 

Bõvebben... 
 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

 

VÉDELMI ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FÓRUM 2015 

Több, mint 150-en regisztráltak a nagy hagyományokra visszatekintõ, de új keretek között megrendezett 
Védelmi és irányítástechnikai fórumra. 

Idõpont: 2015. június 3-4. 
Helyszín: Hotel Azúr **** Siófok (8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.) 

A rendezvény programja megtekinthetõ a "Bõvebben" után! 

Bõvebben... 

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA                                           

XLVI. KÖZVILÁGÍTÁSI ANKÉT 

Az elmúlt években eddig soha nem látott technológiai fejlõdés zajlott le a világítástechnika terén. Ennek a 
folyamatnak csak egy eleme a LED- technológia, amelynek Társaságunk immár 6 éve külön fórumot is 
szervez. A LED technológia a közvilágítás területén is hódít és az elmélet helyét egyre inkább átveszi az új 
technológiai elemek gyakorlati alkalmazása a korszerûsítés és az üzemeltetés területén is. 

Idõpont: 2015. május 14-15. 
Helyszín: Bellevue Konferencia-, és Wellness Hotel **** Esztergom 
Jelentkezési határidõ: 2015. május 11. 

Bõvebben... 

 

TALÁLKOZZUNK A SONEPAR SZAKMAI NAPON 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület, mint kiállító szeretettel várja Önöket  látogatóként a Sonepar szakmai 
napon, május 8-án pénteken. Egyesületünk a helyszínen kedvezményesen megvásárolható szakmai 
jegyzetekkel, naprakész tanfolyamokról és rendezvényekrõl szóló  információkkal várja kedves vendégeit. 

Idõpont: 2015. május 08. 
Helyszín: Hungexpo 

http://www.mee.hu/cikk/3972
http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2015
http://www.mee.hu/cikk/xlvi_kozvill_anket
http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2015
http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2015
http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2015
http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2015


Bõvebben... 

 

 

http://www.mee.hu/cikk/3974

